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 بسم ا الرمحن الرحيم 
 

      و ـواْ بِـهأَذَاع فـنِ أَوِ الْخَـواألَم ـنم ـرأَم ماءهإِذَا جإِلَـى   و وهدر لَـو

الرسولِ وإِلَى أُولي األَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منهم ولَوالَ 

  يالإِالَّ قَل طَانيالش تُمعالَتَّب تُهمحرو كُملَيع فَضْلُ اللّه 

 

 / النساء  ٨٣اآلية 

 

 

 

 

 



 شكر وثناء
بالشـكر والثنـاء السـتاذي المشـرف  أتوجهان من ابسط ايات الوفاء واالعتراف بالجميل ان      

الدكتور خليل علي مراد والذي تفضل باالشراف على االطروحـة وبـذل جهـدًا عظيمـًا فـي متابعـة 
 خطواتهـــا وقـــراءة مســـوداتها ، حيـــث كـــان لمالحظاتـــه الـــدور الكبيـــر فـــي اخـــراج الرســـالة بهـــذا
المســتوى ومــن الوفــاء ايضــًا ان اتقــدم بخــالص شــكري وعميــق امتنــاني الســاتذتي فــي الســنة 
التحضيرية وهم : االستاذ الدكتور ابراهيم خليل العالف ، واالستاذ الدكتور عـوني عبـد الـرحمن 

 السبعاوي ، واالستاذ الدكتور غانم محمد الحفو ، واالستاذ الدكتور محمد علي داهش. 
نـــي نســـيان المواقـــف العلميـــة االصـــيلة لـــبعض االصـــدقاء واالســـاتذة وهـــم االســـتاذ وال يمكن    

الدكتور محمد جاسم محمد النداوي ، والدكتور عدنان سامي نذير ، والدكتور نـذير   الهنـداوي 
، والدكتور على حسـن نيسـان ، والـدكتور وداد خضـير الشـتيوي ، والـدكتور صـالح الحـديثي ، 

والدكتور طه خضر عبيد ، والدكتور عبد الـرزاق  الجاسـم . وال انسـى  واالستاذ جاسم العدول ،
اخــوة قضــيت معهــم ســنوات الدراســة وهــم : إســماعيل محمــد حســن ، وعبــد الــرحمن الجميلــي ، 
وفالح الدوشان ، ومحمد خلف ادهام ، ووليـد العبـد ربـه ، والـدكتور شـفيق ابـراهيم ، والـدكتور 

لي ، والسيدة حنان غانم ، والسيدة زينـب ياسـين ، والسـيد احمداللهيبي ، والدكتور حسن الجمي
 علي الويس ، والسيد خالد موسى سعيد ، والسيد ريان ذنون العباسي وغيرهم . 

وان مـــن واجبـــي تقـــديم الشـــكر للمؤسســـات العلميـــة التـــي زودتنـــي بالمصـــادر والدراســـات     
طنية فـي بغـداد ، والمكتبـة المركزيـة والخدمات المكتبية وهي : دار الكتب والوثائق والمكتبة الو 

في جامعة الموصل ، والمكتبة المركزيـة االولـى والثانيـة فـي جامعـة بغـداد ، والمكتبـة المركزيـة 
فــي جامعــة البصــرة ، ومكتبــة كليــة االداب والتربيــة فــي جامعــة الموصــل ، ومكتبــة كليــة العلــوم 

جامعـة بغـداد ، ومكتبـة كليـة القـانون السياسية في جامعة بغداد ، ومكتبة الدراسـات العليـا فـي 
جامعة الموصل ، ومكتبة كلية التربية االولى ابن رشـد ، ومكتبـة كليـة االداب جامعـة البصـرة ، 
ومركــز دراســات الخلــيج العربــي فــي جامعــة البصــرة ، ومركــز التوثيــق االعالمــي لــدول الخلــيج 

، ومركز دراسات الوطن العربـي فـي  العربي ومركز دراسات ام المعارك في وزارة االعالم العراقية
الجامعة المستنصـرية ، ومكتبـة وزارة الخارجيـة وارشـيف الـوزارة ايضـًا ، ومكتبـة معهـد الخدمـة 
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 المقدمـــة 

 
 المقدمة وتحليل المصادر 

ترتبط الواليات المتحدة االمريكية بعالقات خاصة مع دول معينة في مناطق مختلفة مـن        
العــالم . ومــن بــين تلــك الــدول المملكــة العربيــة الســعودية التــي شــهدت عالقاتهــا مــع الواليــات 

علـى نحـو خـاص . وتأكيـدا  المتحدة االمريكية تطورًا مهمًا منـذ سـنوات الحـرب العالميـة الثانيـة
الهمية تلك العالقـات فقـد اهـتم عـدد مـن البـاحثين بدراسـتها . اذ تـأتي هـذه الدراسـة فـي سـياق 

ــار العالقــات  ــة-الســعودية ذلــك االهتمــام ايضــًا ، امــا اختي  ١٩٧٥-١٩٦٤مــن ســنة  االمريكي
ب علمنــا ، موضــوعًا لهــذه الدراســة فيرجــع الــى عــدم تناولهــا فــي رســالة اكاديميــة مســتقلة حســ

 فضًال عن اهمية تلك المرحلة في العالقة بين البلدين . 
فيما شـهدته هـذه الفتـرة  ١٩٧٥-١٩٦٤ األمريكية-السعودية  وتكمن اهمية موضوع العالقات

من تطورات كبيرة على مستوى العالقات بين الطرفين انعكست تأثيراتها في بعض االحيان علـى 
ووصلت العالقـات بـين الطـرفين الـى حـد وصـفها احـد البـاحثين الساحة العربية وحتى الدولية ، 

بانهـا (عالقـة خاصـة) داللـة علـى عراهـا الــوثقى ، بيـد ان ذلـك ال يعنـي عـدم تـأثر تلـك العالقــة 
 الصهيوني .  -بعوامل معينة احيانًا منها على سبيل المثال الصراع العربي 

يـر فيصـل بـن عبـد العزيـز ال سـعود مقاليـد وتغطي هذه الدراسة الفترة التي تولى فيها االم     
. حيـث حاولنـا  ١٩٧٥-١٩٦٤االمور في المملكة العربية السعودية بوصـفه ملكـًا بـين عـامي 

فيها توضيح المنطلقات التي تنطلق منها السياسة السعودية تجاه الواليات المتحـدة ، والكشـف 
 القاتها مع السعودية . عن اهم المرتكزات التي ترتكز عليها الواليات المتحدة في ع

تنقســم هــذه الدراســة الــى خمســة فصــول ، تنــاول الفصــل االول تمهيــد حــول اهــم منــاهج دراســة      
-السـعودية  اهـم دوافـع قيـام وتطـور العالقـات  كـز علـىتر اواطار نظري للدراسـة  ،العالقات بين الدول 

الســتراتيجية الــدوافع االمريكيــة المتمثلــة بــالنفط والمصــالح االقتصــادية واعلــى  اهــم بنــي  إذ االمريكيــة
هم الدوافع السعودية التي كان من اهمها الـدافع االمنـي ، فـي بعديـه الـداخلي ال والسياسية ، ثم تعرض

 والخارجي ، والدافع االقتصادي والحاجة الى الخبرة الفنية االمريكية . 
قســمناه الــى ، و  ١٩٦٤قبــل عــام  المريكيــةا-الســعودية  –امــا الفصــل الثــاني فقــد اهــتم بالعالقــات     

) ، ثـم العالقـات فـي عهـد ١٩٥٣- ١٩٠٢العالقات في عهـد عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن ال سـعود (
ـــز ( ـــد العزي ـــن عب ـــات ١٩٥٤-١٩٥٣ســـعود ب ـــي شـــهدتها العالق ـــرز التطـــورات الت -الســـعودية  ) واب

 في تلك الفترة . االمريكية
    
من مريكيــةاال-الســعودية   امــا بخصــوص الفصــل الثالــث فقــد ســلط الضــوء علــى العالقــات  

، اذ كان قد تناول العالقات على خلفية الصراع الـداخلي فـي الـيمن حتـى  ١٩٧١وحتى ١٩٦٤



 

 

٢ 

 المقدمـــة 

بـين العـرب والكيـان الصـهيوني علـى  ١٩٦٧، ثم تطـرق الـى تـأثير حـرب حزيـران  ١٩٦٧عام 
فـي  العالقات ، واختتم الفصل بدراسة قرار االنسحاب البريطاني من الخلـيج العربـي الـذي صـدر

حتى انســحاب االمريكيــة-الســعودية   وتــأثير هــذا القــرار علــى العالقــات  ١٩٦٨كــانون الثــاني 
 .  ١٩٧١بريطانيا من الخليج العربي في نهاية 

، وكـان  ١٩٧٥-١٩٧٢ االمريكية-السعودية  اما الفصل الرابع فقد كرس لدراسة العالقات    
       االمريكيــــة-الســـعودية   العالقـــات الصـــهيوني وانعكاســــاته علـــى  –محـــوره الصـــراع العربـــي 

مــرورًا بأحــداث الحــرب والحظــر النفطــي ، وطبيعــة  ١٩٧٣ابتــداءًا مــن مقــدمات حــرب تشــرين 
 العالقات بين الطرفين بعد رفع الحظر .  

وركز الفصل الخامس على دور الواليات المتحدة في تحـديث القـوات المسـلحة السـعودية       
ــرة مــن  ــى وح١٩٦٤طــوال الفت ــدايات  ١٩٧٥ت ــة عــن ب ، ويتضــمن هــذا الفصــل مقدمــة تاريخي

التعــاون العســكري بــين الــدولتين . ثــم الوقــوف علــى اهــم االســباب التــي دفعــت الســعودية الــى 
تحديث قواتها المسلحة ، مع تسليط الضوء على اهم برامج تحديث القـوات المسـلحة السـعودية 

بحرية والبرية بفرعيها (الجيش النظامي والحـرس بفروعها المختلفة ، الجوية والدفاع الجوي وال
السعودية المشترك ، فضًال عن حجـم  –الوطني) ، كما عني بموضوع اللجنة االمنية االمريكية 

 المساعدات االمريكية الى السعودية . 
رجعت الدراسة الى عدد وفير من المصادر كان اهمها الوثائق غير المنشورة والتي تحترز      

 تب والوثائق في بغداد على نسخ مصورة منها بعنوان : دار الك
( The Middle East Special Studies  1946 – 1980 )  وهـذه الوثـائق عبـارة عـن

تقارير لوكالة المخابرات المركزية االمريكية ، او تقارير لوكالة االستخبارات العسكرية االمريكية 
رير اســتخبارية ســرية ، وتكمــن اهميــة هــذه ، او دراســات عســكرية اكاديميــة معتمــدة علــى تقــا

الوثائق والدراسات في كونها تحتوي على تفاصيل دقيقة وتحليالت موضوعية معمقة على نحـو 
مــا الســيما انهــا مقدمــة لجهــات يعــول علــى تقييمهــا فــي حالــة اتخــاذ قــرار معــين. كمــا اعتمــدت 

ي دار الكتب والوثائق في بغداد الدراسة ايضا على الوثائق العراقية غير المنشورة والمحفوظة ف
، وهي عبارة عن تقارير السفارات العراقية في عدد من الدول العربية وواشنطن وتكمن اهميتها 
في معاصرتها لالحداث وكثرة تفاصيلها على الرغم من انها تمثل وجهة النظر العراقية الرسـمية 

 ، وقد استفدنا منها خاصة في الفصل الثاني . 
 تمدت الدراسة ايضًا على الوثائق االمريكية المنشورة بعنوان : كما اع     

 )Foreign Relations of the United States  حيــث احتــوت هــذه الوثــائق علــى (
 تفاصيل دقيقة عن بداية تطور العالقات والمصالح االمريكية في السعودية وغيرها . 
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ضـمنت تفاصـيل كثيـرة حـول مختلـف كما استفدنا من محاضـر الكـونغرس االمريكـي التـي ت     
االحداث العالمية ، ووضحت هذه المحاضر جزءًا من وجهة النظر االمريكية تجاه هذه االحداث 

 . 
العـالم [كما رجعت الدراسة ايضًا الى الوثائق العربيـة المنشـورة بعنـوان ( سـجل                 
وما كتبته الصحف حول أي حدث  ) وهو عبارة عن تصريحات للملوك والرؤساء العرب ]العربي

مــن االحــداث ، وقــد افــدنا منــه فــي جميــع فصــول الدراســة . امــا بالنســبة (للوثــائق الفلســطينية 
العربيـة) والتـي تصـدر عـن مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية فانهـا كانـت مهمـة جـدًا فـي توضـيح 

 الصهيوني .  –اموٍر كثيرة خاصة ما يتعلق منها بالصراع العربي 
ا فيمـا يتعلــق بالكتـب فقــد اعتمـدت الدراســة علـى كتـب عربيــة ومعربـة كثيــرة ، امـا فيمــا امـ     

يخص العربية فقد كـان كتـاب غسـان سـالمة الموسـوم (السياسـة الخارجيـة السـعودية منـذ عـام 
) مهمًا ضم معلومات قيمة جدًا وارقام احصـائية مهمـة حـول االقتصـاد السـعودي ، كمـا ١٩٤٥

ود القباع الموسـوم (السياسـة الخارجيـة السـعودية) مهمـًا النـه حـدد اهـم كان كتاب عبد اهللا سع
المرتكزات التي ترتكز عليها المملكة العربية السعودية في صياغة سياستها الخارجية وقد افـدنا 
منــه فــي الفصــل االول ، ويمثــل هــذا الكتــاب وجهــة النظــر الســعودية فــي السياســة الخارجيــة، 

ى بعض الكتب الصـادرة عـن مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية وخاصـة واعتمدت الدراسة ايضًا عل
الصهيوني  -الكتب السنوية ، وقد احتوت هذه الكتب على تفاصيل مهمة حول الصراع العربي 

سـوم ( السـالح والخبـز : االنفـاق و ، كما رجعت الدراسة ايضًا الى كتاب عبد الرزاق الفـارس الم
) حيــث احتـوى هــذا الكتـاب علــى تفاصـيل وارقــام ١٩٩٠- ١٩٧٠العسـكري فـي الــوطن العربـي 

مهمة حول التسلح في الـوطن العربـي وتكمـن اهميـة هـذا الكتـاب فـي انـه اعتمـد علـى الوثـائق 
االمريكية ووثائق المعاهد المتخصصة بدراسات التسلح ، اذ افدنا منه بشكل خاص في الفصـل 

ون الموسـوم (العالقـات االمريكيـة الخامس . اما بالنسبة للمعربة فمنها كتاب بنسون لي جريس
السعودية : في البدء كان النفط) وتبـدو اهميـة الكتـاب فـي اعتمـاده علـى الوثـائق االمريكيـة  –

ووثــائق بعــض المؤسســات مثــل المعهــد الــدولي لنــزع التســلح فــي اســتوكهولم وغيرهــا واعتمــدنا 
تــاب ســيمور هيــرش عليــه فــي الفصــل الرابــع والخــامس ، كمــا اعتمــدت الدراســة ايضــًا علــى ك

الموسوم (سنوات كيسنجر في البيت االبـيض) حيـث اوضـح هـذا الكتـاب  كثيـرًا مـن االمـور فـي 
الصـهيوني . امـا كتـاب نـداف  –الموضوع خاصة فيمـا يتعلـق بمبـادرة روجـرز والصـراع العربـي 

ســافران الموســوم (المملكــة العربيــة الســعودية وســعيها الــدؤوب نحــو االمــن) فقــد احتــوى علــى 
. وتظهـر  ١٩٨٢علومات كثيرة جدًا حـول المملكـة العربيـة السـعودية منـذ نشـأتها وحتـى عـام م

اهميــة هــذا الكتــاب فــي اعتمــاده علــى الوثــائق االمريكيــة المنشــورة وغيــر المنشــورة والصــحف 
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والمجالت األمريكية . وقد تضمن أيضا أرقام وتفاصيل دقيقـة حـول مبيعـات االسـلحة االمريكيـة 
ر ذلك . اما كتاب هيلين الكنر الموسوم (بيت مبني على الرمال) فهو عبارة عـن للسعودية وغي

دراســة اقتصــادية سياســية الحــوال المملكــة العربيــة الســعودية ويركــز علــى مــدى التــأثيرات التــي 
 احدثها النفط في بنية المجتمع السعودي . 

  Anthonyتـــاب واعتمــدت الدراســـة ايضـــا علـــى عـــدد مــن الكتـــب االجنبيـــة ، ومنهـــا ك     
Cordesman   )الموسـوم)

0F

١( The Gulf And Search For Strategic Stability  (
وقد اشتمل هذا الكتاب على جوانب مهمـة فـي عالقـات السـعودية الخارجيـة ال سـيما فـي مجـال 
التسلح وتكمن اهميته في انه اعتمد على وثائق وزارتي الدفاع والخارجية االمريكية . كما كـان 

The Arab Cold War Pالموسوم (  Malcom keerكتاب 

(
1F

٢)
P  مفيدًا لهذه الدراسة حيـث (

عرض هذا الكتاب الصراع بين الـنظم العربيـة المحافظـة والـنظم الثوريـة طـوال فتـرة الخمسـينات 
والستينات ، ويمثل هذا الكتاب الصراع على انه انعكاس للحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي 

(الموسـوم  (  Adeed Dawishaمـدت الدراسـة علـى كتـاب والغربـي . كمـا اعت
2F

٣(  Saudi 

Arabia’s Search For Security   وقد احتـوى هـذا الكتـاب علـى تفاصـيل مهمـة حـول (
الجانــب االمنــي بالنســبة للســعودية وقــد افــدنا منــه خاصــة فــي الفصــل االول . ورجعــت الدراســة 

 الموسوم :  David Longايضًا الى كتاب 
))3F٤(  The United States And Saudi Arabia : Ambivalent Allies ( 

اذ وقف هذا الكتاب على اهم نقاط االلتقاء واالفتراق بين الواليات المتحدة والسعودية وقد كانت 
 افادتنا منه في الفصل االول والثالث والرابع . 

عربيـة واالجنبيـة كـان واستقت الدراسة فائـدتها ايضـًا مـن مجموعـة مـن الرسـائل الجامعيـة ال    
ــة صــنع القــرار السياســي الخــارجي فــي  ــي حســن نيســان الموســومة (عملي اهمهــا اطروحــة عل
المملكـة العربيــة الســعودية) وتــتلخص اهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا دراســة اكاديميــة وضــحت 
الطرق والقنوات التي يمر فيها القرار السياسي الخـارجي السـعودي ، ووضـحت اهـم االعتبـارات 
التي يبنى عليها هذا القرار على الرغم من انها طبقت فرضـية الدراسـة علـى عمليـة اتخـاذ قـرار 

، اال اننــا اســتطعنا االفــادة منهــا  ١٩٩٠دخــول القــوات االمريكيــة الــى الخلــيج العربــي فــي عــام 
بالشكل الذي يخدم دراستنا . واعتمـدت الدراسـة ايضـًا علـى اطروحـة نـذير الهنـداوي الموسـومة 

                                                           
 ) يترجم عنوان هذا الكتاب الى اللغة العربية بـ (الخليج والبحث عن االستقرار االستراتيجي) .  ١(
 ) يترجم عنوان هذا الكتاب إلى اللغة العربية بـ (الحرب العربية الباردة) . ٢(
 ن هذا الكتاب إلى اللغة العربية بـ (العربية السعودية والبحث عن االمن) . ) يترجم عنوا٣(

 

 )يترجم عنوان هذا الكتاب إلى اللغة العربية بـ (الواليات المتحدة والعربية السعودية) .  ٤(
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) خاصــة فـي الفصــل الثــاني علــى اعتبــار ان ١٩٦٤-١٩٥٣االمريكيــة  –القـات الســعودية (الع
دراســتنا هــذه جــاءت مكملــة لهــا . واعتمــدت الدراســة ايضــًا علــى اطروحــة عــودة ســلطان عــودة 

 والمعنونة : 
)
4F

١()Saudi – American Relations 1968-1978: A Study In Ambiguity    ( 
لــى معلومــات قيمــة حــول الســعودية وتفاصــيل كثيــرة خاصــة فــي وقــد احتــوت هــذه االطروحــة ع

ميدان التسلح السعودي وتأتي اهمية معلوماتها في اعتمادها على الوثائق االمريكية المنشـورة 
وغيــر المنشــورة ومجموعــة كبيــرة مــن الكتــب . كمــا رجعــت الدراســة الــى اطروحــة مشــعان ديــج 

(الموسـومة  (
5F

٢( Saudi Arabia’s Foreign Policy 1953-1975   وقـد وضـحت هـذه (
الدراسة اهم المرتكزات التي استندت عليها السياسة الخارجية السعودية طوال عهد الملك سعود 

 والملك فيصل . 
وافادت الدراسة ايضًا من بعض الصحف والمجالت العربية كـان اهمهـا (النهـار) البيروتيـة       

وغيرها . كما رجعت الدراسة ايضًا الى بعض الصحف  و (االهرام) القاهرية و (البالد) السعودية
والمجالت االجنبيـة والمحفوظـة علـى مـايكرو فـيلم فـي (مركـز دراسـات الخلـيج العربـي ، جامعـة 

 The New York) اللندنية و (Financial Times) و (The Timesالبصرة ) وخاصة (

Times) و (Washington Post هـذه الصـحف تفاصـيل  ) االمريكيـة ، وغيرهـا وقـد اعطـت
، واالتفاقــات  ١٩٧٣مهمــة حــول كثيــر مــن المواضــيع وخاصــة الحظــر النفطــي وحــرب تشــرين 

السـعودية وغيرهـا ، وفـوق هـذا وذاك رجعـت الدراسـة الـى مصـادر اخـرى  –العسكرية االمريكية 
 يمكن االطالع عليها في قائمة المصادر . 

ديم دراســــــــــــة                             وختامــــــــــــًا يأمــــــــــــل الباحــــــــــــث ان يكــــــــــــون قــــــــــــد وفــــــــــــق فــــــــــــي تقــــــــــــ    
 اكاديمية موضوعية ، واهللا الموفق . 

 

                                                           
وانـب االمريكيـة : دراسـة فـي الج –) يترجم عنوان هـذه االطروحـة إلـى اللغـة العربيـة بــ (العالقـات السـعودية ١(

 السرية او الغامضة) .   
  ) .  ١٩٧٥-١٩٥٣يترجم عنوان هذه االطروحة إلى اللغة العربية بـ (سياسة العربية السعودية الخارجية ) ٢(
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 الفصل األول  
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 تـمهيـد       
 مناهج دراسة العالقات بين الدول 

     
الشك إن دراسة العالقة بين دولتين أو اكثـر تقـع ضـمن العالقـات الدوليـة وهنـاك فـي الوقـت 

كــن للباحــث أن يفيــد كثيــرًا مــن الحاضــر  ومنــاهج عديــدة بخصــوص دراســة العالقــات الدوليــة . ويم
تلك االمناهج ألنها تعينه على فهم أفضل لموضوع البحـث مـع عـدم ابتعـاده عـن المـنهج التـاريخي 

 في التعامل معه  .
مــــن حيــــث معالجــــة  تقســــم النظريــــات و المنــــاهج فــــي دراســــة العالقــــات الدوليــــة إلــــى قســــمين     

ويعـالج  –وهـو مـا يعنينـا هنـا  –تـين أو اكثـر الموضوع حيث يعالج القسم األول العالقـات بـين دول
(القسم الثاني العالقات الدولية في إطار النظام الدولي بشكل عام .

0F

١( 
 ويضم القسم الذي يعالج العالقات بين دولتين أو اكثر مجموعة من المناهج أهمها :    

    
 -المنهج التاريخي : -أ  

(سـة العالقـات الدوليـةيعد المنهج التاريخي مـن أشـهر المنـاهج فـي درا
1F

وأكثرهـا شـيوعًا وهـو  )٢
يعلــق أهميـــة كبــرى علـــى تطــور التـــاريخ الدبلوماســي علـــى أســاس أن للعالقـــات الدوليــة المعاصـــرة 
جذورًا وٕامتدادات تاريخية سابقة تجعل التعمق في تفهم الظروف والمؤثرات التاريخية أمـرًا ضـروريًا 

                                                           

ان مـــــن اهـــــم المنـــــاهج والنظريـــــات التـــــي تعـــــالج العالقـــــات الدوليـــــة فـــــي إطـــــار النظـــــام الـــــدولي بشـــــكل عـــــام ) ١(
 Theهي:(ا)النظريات القائمة على تحليل النظام السياسي الدولي ومكوناته الفرعي                           

International system  (ب) نظريـة التـوازن الـدوليEquilibrium Theory (ج)  نظريـة اتخـاذ القـرارات
 Game(د) نظريــة المباريــات فــي التحليــل الــدولي Decision Making Theoryفــي السياســة الخارجيــة 

Theory (هـ) المنهج القائم على التصورات المثالية للمجتمع الـدوليIdealist Approachوممـا يجـدر ذكـره ٠
 لــذي يقســمها إلــى قســمين : المنــاهج التقليديــة ان هنــاك تقســيما أخــر لمنــاهج دراســة العالقــات الدوليــة وهــو ا

Traditional Approaches والمنــــاهج المعاصــــرةContemporary Approaches  للتفاصــــيل راجــــع
 .٣٦-١٣) ص ص٣،١٩٨٤اسماعيل صبري مقلد، العالقات السياسية الدولية ،(الكويت،ط

 . ٣٤ص  ) ١٩٧٢) كاظم هاشم نعمة ، العالقات الدولية ، ( جامعة الموصل ، ٢(
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 ألولالفصل ا

(لدولية في أشكالها المعاصـرةالستيعاب المالبسات التي تحيط بالعالقات ا
2F

.أي أن مـا يـدور مـن  )١
أحداث بين األمم حسب تسلسلها التاريخي يساعد على إدراك ما يقع وما سوف يقـع فـي المسـتقبل 
اعتمـادا علــى مجموعــة مـن المعطيــات المتنوعــة مثـل الموقــع الجغرافــي والكثافـة الســكانية  والتقاليــد 

ح التجاريــة والعقائــد الدينيــة والفكريــة واألســاطير التاريخيــة الثقافيــة والظــروف االقتصــادية والمصــال
(والميول المزاجية للقادة الوطنيين والنخبة التي تساندهم وغيرها

3F

٢( . 
 -وللمنهج التاريخي مجموعة من المزايا والمحاسن هي :     

ت القـــدرة علـــى تحـــري األســـباب التـــي تكمـــن وراء نجـــاح أو فشـــل قـــادة الـــدول فـــي إتبـــاع سياســـا-١
 خارجية معينة في وقت ما .

إن المــنهج التــاريخي يــؤدي إلــى تفهــم أكبــر وأعمــق لالتجاهــات التــي يســلكها تطــور العالقــات -٢
 السياسية بين الدول وانتقالها من نظام إلى آخر .

إنه يساعد على تفهم الكيفية التي يتم بها اتخاذ بعض قـرارات السياسـة الخارجيـة والـدوافع التـي -٣
 تائج التي تتبلور عنها وذلك في اإلطار التاريخي الحقيقي لهذه القرارات.تليها والن

إن التــاريخ ( حســب دعــاة هــذا المــنهج ) يخــدم بوصــفه معمــال للتجريــب واختبــار العالقــة التــي -٤
تقــوم بــين األســباب والنتــائج فــي السياســة الدوليــة علــى أســاس أن لكــل موقــف دولــي طبيعتــه 

(الدولية ال تتكرر على نفس النحو المتميزة وٕان مواقف السياسة
4F

٣( . 
يكــــون هــــذا المــــنهج شــــامًال لدراســــة العالقــــات الدوليــــة فقــــد يضــــم السياســــة واالقتصــــاد والثقافــــة -٥

(واالجتماع وغيرها
5F

٤(     . 
وتوجــه إلــى هــذا المــنهج بعــض االنتقــادات أهمهــا إن األحــداث التاريخيــة مــن الغــزارة والتعقــد      

الصـعب عمليـًا تحديـد القـوة الرئيسـية التـي تـتحكم فـي العالقـات الدوليـة والتداخل بحيـث تجعـل مـن 
عنــد أي مرحلــة مــن مراحــل تطورهــا ، كــذلك فــأن التــاريخ كثيــرًا مــا يســتخدم دراســته إلثبــات فرضــية 
معينـة ومــن هنــا يحـدث نــوع مــن التــأثير أو التالعـب بالمــادة التاريخيــة بحيـث تســتخلص منهــا فقــط 

ضية ، وعلى ذلـك تكـون اسـتنتاجات مغرضـة ومتحيـزة وال تعكـس إال جـزءًا العناصر التي تؤيد الفر 

                                                           
 . ١٤) مقلد ، المصدر السابق ، ص ١(
)٢          (Theodore A. Coloumbic and James H. Wolf , Introduction to International   

  Relations : Power and Justice , ( Hall International Editions 1990 ) P. 22   
 . ١٥ - ١٤) مقلد ، المصدر السابق ، ص ص٣(
كريـــدس ، منـــاهج السياســـة الخارجيـــة فـــي دول العـــالم ، ترجمـــة حســـن صـــعب ، ( بيـــروت دار الكاتـــب ) روي م٤(

 . ٢٢) ، ص١٩٦٦،  ٢العربي ، ط
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 ألولالفصل ا

من الحقيقة التاريخيـة ، فضـال عـن أن التـاريخ ال يتطـور فـي اتجـاه معلـوم حتـى يمكـن اسـتخالص 
(قوانين يمكنها أن تفسر الظواهر المختلفة التي تحيط بعملية التطور هذه

6F

١( . 
 

  -المنهج القانوني : -ب
المـــنهج أن يقصـــر التحليـــل علـــى الجوانـــب القانونيـــة التـــي تحـــيط بعالقـــات  يحـــاول هـــذا     

ج يــدرس الموضــوع مــن زاويــة القــانون الــدولي أكثــر مــن أي الــدول مــع بعضــها ، أي أن هــذا المــنه
(شــئ آخــر

7F

، ويعــالج هــذا المــنهج العديــد مــن الموضــوعات أهمهــا المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة  )٢
المتعاقـــدة والجـــزاءات التـــي يـــنص عليهـــا لمعاقبـــة المخـــل بتعهداتـــه،  مـــن حيـــث التزامـــات األطـــراف

وكذلك التكيف القانوني واالعتراف باألمر الواقع وآلثار المترتبة على االعتـراف أو عـدم االعتـراف 
وكذلك التكيـف القـانوني لموضـوع الحـرب مـن حيـث ترتيـب معـايير يمكـن االحتكـام إليهـا فـي تنفيـذ 

ب بوصــفها أداة فــي سياســات الــدول ، وكــذلك تســوية المنازعــات الدوليــة شــرعية او الشــرعية الحــر 
بــالطرق القانونيــة والدبلوماســية والبحــث فــي الكيفيــة التــي تتكــون منهــا المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 

(والوظائف التي تقوم بها
8F

٣(. 
ليــة ألن إال إننــا ال يمكــن أن نركــز علــى هــذا المــنهج فــي دراســة العالقــات السياســية الدو     

هـذه العالقــات ال يمكــن تجريــدها مـن صــبغتها السياســية وتجميــدها فـي إطــار مــن القواعــد القانونيــة 
الشـــكلية فالـــذي يـــتحكم فـــي هـــذه العالقـــات هـــي المصـــالح القوميـــة واالســـتراتيجية للـــدول والعوامـــل 

(األيديولوجية والتسابق على النفوذ السياسي واالقتصادي
9F

٤(. 
 

 -منهاج التحليل في إطار سياسات القوى : المنهج الواقعي أو  -ج
يعـــد هـــذا المـــنهج أكثـــر المنـــاهج اتصـــاال بـــالواقع الـــدولي وتعبيـــرًا عـــن أوضـــاعه ويرتكـــز هـــذا 

PowerPوالثانيـة القـوة   Interestالمنهج على دعامتين أساسيتين األولى المصلحة 

(
10F

٥)
P  وقـد تعـرض. 

قرن مفهوم يحاول أن يفي خطأ أساسي عندما  قعي هذا المنهج  إلى عدد من االنتقادات أهمها إنه
جعلهما مترادفين ، ذلك أن مفهوم المصلحة القومية قد يتغير من يالمصلحة القومية بمفهوم القوة و 

                                                           
) للمزيــد مــن التفاصــيل حــول المــنهج التــاريخي فــي دراســة العالقــات الدوليــة راجــع محمــد المجــذوب ، العالقــات ١(

ـــة  ؛ فاضـــل زكـــي محمـــد ، السياســـة  ١٣ – ٨ص ) ، ص ١٩٧٨الدوليـــة ( بيـــروت ، جامعـــة بيـــروت العربي
 .  ١٣) ص  ١٩٧٥الخارجية وأبعادها في السياسة الدولية ( بغداد ،

 . ١٦) مقلد ، المصدر السابق ، ص ٢(
 .  ١٧ – ١٦) المصدر نفسه ، ص ص ٣(
 . ١٦ – ١٤) للمزيد من التفاصيل حول المنهاج القانوني راجع المجذوب ، المصدر السابق ، ص ص ٤(
)٥ (Columbus and Wolfs, op.cit , p.p. 6-7  
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 ألولالفصل ا

(وقت إلى آخر في السياسة الخارجية للدولة الواحدة
11F

. كما إنه أخفق في تحديد المفـاهيم المختلفـة )١
بوصـفها ناتجــا  سياســيا والقـوة مــن حيــث انهـا مجــرد أداة والقــوة للقـوة والتمييــز بــين القـوة التــي تــأتي 

التي تؤثر كدافع محرك ، فضال عن أن منهج التحليل الذي اتبعه دعاة النظرية ينظر إلـى عمليـة 
صنع السياسة الخارجية على أنها عملية ترشيدية باستمرار بمعنى أنها ال تخرج عن كونها عمليـة 

متاحة وبين األهداف التي هي ثابتة ، وموضع اعتراف عام في نفس توفيق بسيطة بين الوسائل ال
الوقت . كما إن القوة ال تسـتطيع أن تخـدم وحـدها بوصـفها أداة لتحليـل كافـة الظـواهر المعقـدة فـي 
السياسة الدولية ، فإلى جانـب القـوة توجـد قـيم وعوامـل أخـرى تـؤثر فـي السـلوك السياسـي الخـارجي 

(لتعاون الدولي وغيرهاللدول ، مثل الرغبة في ا
12F

٢( . 

 
 -المنهج الذي يركز على فكرة المصالح القومية :  -د

وفقًا لهذا المنهج فـإن السـعي نحـو تحقيـق المصـلحة القوميـة للدولـة هـو الهـدف النهـائي      
المســتمر لسياســتها الخارجيــة بمعنــى أن المصــلحة القوميــة هــي محــور االرتكــاز أو القــوة الرئيســة 

(اسة الخارجية ألي دولة من الدولالمحركة للسي
13F

، ويمتاز هذا المـنهج بعـدت مميـزات أهمهـا إنـه  )٣
يجـــرد أهـــداف السياســـة الخارجيـــة للـــدول مـــن التبريـــرات المفتعلـــة أو غيـــر الواقعيـــة ، كمـــا أن هـــذا 
المـــنهج يوضـــح جانـــب االســـتمرار فـــي السياســـات الخارجيـــة للـــدول رغـــم التبـــدل الـــذي قـــد يصـــيب 

أو التحول الذي قد يحدث في نمـط األيديولوجيـة المسـيطرة أو فـي نمـاذج القـيم  الزعامات السياسية
(السياسية واالجتماعية

14F

٤(. 
وقد وجهت إلـى هـذا المـنهج أيضـًا مجموعـة مـن االنتقـادات أهمهـا أن هـذا المـنهج يتجـه     

إلـــى المبالغـــة فـــي تصـــوير الســـلوك الخـــارجي للـــدول الـــى درجـــة يبـــدو  وكأنـــه ســـلوك رشـــيد وموجـــه 
بالدرجة األولى إلى حماية المصالح القومية للدولـة . كمـا أن هـذا المـنهج يجعـل السـلوك الخـارجي 
للــدول فــي إطــار عامــل واحــد هــو عامــل المصــلحة القوميــة بحجــة إن هــذا العامــل هــو وحــده الــذي 
يستطيع أن يفسر نواحي االستمرار في السياسات الخارجية للـدول بصـرف النظـر عـن االعتبـارات 

                                                           
 . ٨٧) ص  ١٩٨٢) إسماعيل صبري مقلد ، نظريات السياسة الدولية ، ( جامعة الكويت، ١(
للتفاصـــيل حـــول هـــذه النظريـــة وأهـــم االنتقـــادات التـــي وجهـــت ا ليهـــا يراجـــع نعمـــة ، المصـــدر الســـابق ،          ) ٢(

 . ٨٩ – ٥١ص ص 

)٣   ( Pierre Renouvin and Tean Baptiste Duroselle , Introduction  to the History 
of International Relations , Transition Mary Ilford , (Pall Mall Press , Paris , 
1964) P. 268 .      

)٤. (Ibid. , P.269 



 

 
١١ 

 ألولالفصل ا

يولوجيــــة أو طبيعــــة أنظمــــة الحكــــم أو اخــــتالف البنيــــات السياســــية   واالجتماعيــــة ، كمــــا إن األيد
(المصلحة القومية تعتبر مطاطة و تحديدها يتم في مقياس نسبي و ليس واقعي أو موضوعي
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١(. 
 

 اإلطـار النظـري للدراسـة
 -: األمريكية - السعودية دوافع العالقات

    
 –نهج التاريخي أساسا في معالجة موضوع العالقـات األمريكيـة إن هذه الدراسة ستعتمد الم 

الســعودية ، فــي إطــار الفتــرة الزمنيــة التــي تغطيهــا األطروحــة ، مــع محاولــة اإلفــادة مــن معطيــات 
المنـاهج األخــرى ، والســيما المــنهج التحليلــي فــي إطـار سياســات الــدول ،والمــنهج الــذي يركــز علــى 

ننـــا علـــى تكـــوين صـــورة أكثـــر وضـــوحًا عـــن دوافـــع وطبيعـــة تلـــك فكـــرة المصـــلحة القوميـــة ، بمـــا يعي
العالقات . والحقيقة إن المنهج الذي يركز على فكرة المصلحة القومية في العالقـات بـين الـدول ، 
ســواء أكانــت تلــك المصــلحة سياســية أم اســتراتيجية أم اقتصــادية أم غيرهــا، يصــادفنا فــي كثيــر مــن 

ارجيــة األمريكيــة أو عالقاتهــا الثنائيــة مــع هــذه الدولــة أو تلــك ، الدراســات التــي تعــالج السياســة الخ
 ومنها المملكة العربية السعودية .

السـعودية ، فـإن  –ومع التركيز على المـنهج التـاريخي فـي تتبـع تطـور العالقـات األمريكيـة  
(من الواضح إن دافع المصلحة القومية ، أو علـى نحـو أدق المصـلحة الوطنيـة
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، حسـب تصـور  )٢
السعودية ، تلك العالقـات  –كل طرف ، يقدم لنا تفسيرًا مهمًا لقيام واستمرارية العالقات األمريكية 

التي اتخذت شكل (( عالقة خاصة )) بين الـدولتين . وقبـل تتبـع مسـيرة تلـك العالقـة وطبيعتهـا ال 
)) تلك التي بد لنا من معرفة دوافع تلك العالقات من خالل تأطيرها ضمن مفهوم    (( المصالح 

يتصــور كــل مــن الطــرفين إمكانيــة تحقيقهــا مــن خــالل قيــام وترســيخ العالقــات بينهمــا فــي مختلــف 
ـــدوافع األمريكيـــة ومـــن ثـــم … المجـــاالت السياســـية واالقتصـــادية والعســـكرية  الـــخ . وســـنبدأ أوًال بال

 الدوافع السعودية . 
  
 
   

                                                           
 . ٢٤-٢٣مقلد ، العالقات السياسية الدولية ، ص ص ) ١(
عنى قومي أو وطني في اللغة العربية ، ولذا أثرنـا أن نسـتخدم مصـطلح المصـلحة بم National ) تترجم كلمة ٢(

الوطنية بالنسبة للجانب السعودي ، ألن مصطلح المصـلحة القوميـة ( أي العربيـة ) يتجـاوز المصـلحة الوطنيـة 
 وال يتطابق معه بالضرورة .



 

 
١٢ 

 ألولالفصل ا

 الدوافع األمريكية :   -أ  
يكيــــة المتعاقبــــة ، منــــذ الحــــرب العالميــــة الثانيــــة ، اهتمامــــًا متزايــــدًا أبــــدت اإلدارات األمر     

بتطوير وترسيخ العالقات األمريكية مع السعودية . وقد نشأ هذا االهتمام عن إدراك تلـك اإلدارات 
لنمو وتطور المصالح األمريكية في السعودية بشكل يستلزم إقامة عالقة وثيقـة تتناسـب مـع أهميـة 

 تسعى في الوقت نفسه إلى ديمومتها وضمانها . تلك المصالح ، و 
(وقـــد شـــكل الـــنفط أهـــم مصـــلحة أمريكيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية     
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،فمنـــذ الثالثينـــات   )١
(حصـلت االحتكـارات النفطيـة األمريكيـة علـى امتيـازات نفطيـة مهمـة فـي السـعودية
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. ومنـذ نهايــة  )٢
الســعودي بالنســبة للواليــات المتحــدة لــيس العتبــارات  الحــرب العالميــة الثانيــة ازدادت أهميــة الــنفط

اقتصادية فحسب ، بل العتبارات سياسية استراتيجية أيضًا ، ال سيما إن السعودية تمتلك احتياطًا 
(نفطيًا مهماً 

19F

. وارتبطـت هـذه األهميـة السياسـية واالسـتراتيجية بـالتطورات التـي بـرزت علـى سـاحة )٣
(حرب العالمية الثانيـة ، وفـي مقـدمتها الحـرب البـاردةالعالقات الدولية منذ نهاية ال

20F

بـين المعسـكر  )٤

                                                           
االقتصادية األمريكية في المملكة العربيـة ) يقول الباحث أميل نخلة في هذا المجال ، يمكن اختصار المصالح ١(

ــــنفط ، انظــــر كتابــــه ، أمريكــــا والســــعودية : األبعــــاد االقتصــــادية السياســــية  الســــعودية فــــي كلمــــة واحــــدة هــــي ال
 . ٤١) ص  ١٩٨٠واالستراتيجية ، ( بيروت ، دار الكلمة للنشر 

راجــع الفصــل الثــاني مــن  ١٩٦٤ة قبــل الســعودي –) للتفاصـيل عــن تلــك االمتيــازات وتطــور العالقــات األمريكيـة ٢(
 هذه الدراسة .

) بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة أصـبحت الواليـات المتحـدة بحاجـة أكبـر للـنفط خاصـة بعـد تنـاقص إنتاجهــا ٣(
الــذي كــان   Marshalوزيـادة حاجتهــا وحاجــة حلفائهـا إليــه وتعمقــت هــذه الحالـة بعــد صــدور مشــروع مارشـال  

عمـار أوربـا بعــد الحـرب العالميـة الثانيــة وعـدم تركهـا تقــع بيـد الشـيوعية الدوليــة. فـي المقابــل الهـدف منـه إعــادة إ
كانـــت اإلحصـــاءات تؤكـــد امـــتالك الســـعودية كميـــات كبيـــرة مـــن االحتيـــاط النفطـــي ( خليـــل علـــي مـــراد ، تطـــور 

) ،    ص  ١٩٨٠،(مطبعـة جامعـة البصـرة ،  ١٩٤٧ – ١٩٤١السياسة األمريكية في منطقـة الخلـيج العربـي 
  ٥٣حوالي       ١٩٦٠) فمثًال بعد أن كان مقدار االحتياط النفطي في السعودية في عام  ٢٧٥ – ٢٧٤ص 

بليـون  ١٤٥حوالي    ١٩٧٥بليون برميل ثم أصبح في عام  ٦٧حوالي    ١٩٦٤بليون برميل أصبح في عام 
مملكـة العربيـة السـعودية ، ترجمـة مركـز برميل ، هيلين الكنر ، بيت مبني على الرمـال : االقتصـاد السياسـي لل

؛ ســـيروب  اســـتيبانيان ، منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للـــنفط  ٦٦البحـــوث والمعلومـــات ، ( بغـــداد . د . ت ) ص 
 . ٢٧٨)، ص  ١٩٨٠أوبيك ،( بغداد ، دار الثورة للصحافة 

للجؤ إلى السالح. ظهـر هـذا ) الحرب الباردة ، تعني الصراع بين معسكرين ، يمتنع خالله أطراف النزاع عن ا٤(
ليصــف حالــة التــوتر بــين الــدول الغربيــة والكتلــة الشــرقية ، التــي بــدأت بعــد نهايــة  ١٩٤٧المصــطلح فــي عــام  

الحـرب العالميــة الثانيــة ، ولـم يقــدر لهــا أن تتحــول إلـى صــدام مســلح بســبب الـرادع النــووي الن الصــدام المســلح 
كران إلى الوسائل الممكنة كلها لتحقيق التفوق واضـعاف= =الخصـم يعني انتحار متبادل مؤكد ولهذا لجأ المعس

من دون التورط في حرب معلنة ، انظر الموسوعة العسكرية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الجزء األول 
 . ٥٥٤ – ٥٥٢)، ص ص  ١٩٧٧( بيروت ،
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 ألولالفصل ا

الغربي (الرأسمالي )الذي تتزعمه الواليات المتحدة األمريكيـة والمعسـكر الشـرقي (االشـتراكي) الـذي 
تزعمه االتحاد السوفيتي .كما ارتبطت ايضا باعتماد الدول الصناعية على الـنفط  بـدًال مـن الفحـم 

 لحرب العالمية الثانية .الحجري بعد ا
لقـد أدركـت الواليـات المتحـدة األمريكيـة منـذ فتــرة مبكـرة أن الهيمنـة علـى نفـط الخلـيج العربــي       

عمومًا ، بما في ذلـك الـنفط السـعودي، سـيعزز مركزهـا ومكانتهـا علـى الصـعيد الـدولي. وقـد أشـار 
قـائًال (( مـن  ١٩٤٧منـذ عـام    J . Forestallإلـى ذلـك وزيـر البحريـة األمريكـي جـيمس فورسـتال 

( يسيطر على مقدرات أوربا )) ]الشرق األوسط[يجلس على صمام نفط 
21F

١( . 
وبقدر تعلق األمر بالحقبة الزمنية التي تغطيها هـذه الدراسـة فـإن الـنفط السـعودي كـان مهمـًا 

 بالنسبة الواليات المتحدة األمريكية في ضوء االعتبارات االتية :
 

لسعودي مصدرًا مهمًا لتلبية احتياجات حلفاء وأصدقاء الواليات المتحدة األمريكية كان النفط ا -١
لهــذه المــادة الحيويــة مثــل الــدول الصــناعية فــي أوربــا الغربيــة واليابــان وعــدد مــن دول الشــرق 

(األقصى الموالية للغرب ، بـل وللواليـات المتحـدة ذاتهـا
22F

فقـد كـان الـنفط السـعودي يلبـي جـزءا  )٢
تياجـــات دول أوربـــا الغربيـــة ، ففـــي الفتـــرة التـــي اعقبـــت الحظـــر النفطـــي فـــي عـــام مهمـــا مـــن اح

% مــــن  ٢٠, ٥% مــــن واردات فرنســــا ، و ٣٩بلغــــت نســــبة الــــنفط الســــعودي حــــوالي  ١٩٧٣
% من واردات بلجيكا  ٥٠% من واردات إيطاليا ، و  ٣٢واردات ألمانيا الغربية السابقة ، و 

% فــي حالــة كوريــا  ٤٦فط ، وتصــل هــذه النســبة إلــى % مــن واردات أســبانيا مــن الــن ٥٧، و 
(% فــي حالــة ســنغافورة ٦٥الجنوبيــة ، و 

23F

. أي أن االهتمــام األمريكــي بــنفط المملكــة العربيــة )٣
السعودية لم يكن نابعًا من المصلحة األمريكية فحسب ، وٕانما من مصلحة جميع حلفائهـا فـي 

إلـى موضـوع الحصـول علـى الـنفط مـن بـاب العالم، وبعبـارة أخـرى إن الواليـات المتحـدة تنظـر 
 ).NATOميـــزان القـــوى العالميـــة وتقويـــة حلـــف شـــمال األطلســـي    (

24F

صـــرح  ١٩٧٢ففـــي  )٤(

                                                           
 . ٢٧٧) مراد ، المصدر السابق ، ص ١(
)٢ (   Tarik Sultan –El.Erris , Saudi Arabia: A study in nation Building, PH.D Thesis, 

     The American University1965,p.152.      
)   ص ١٩٨٠( بيـروت ، معهـد االنمـا العربـي  ١٩٤٥) غسان سالمة ، السياسة الخارجية السعودية منذ عام ٣(

 . ٢٢٩ – ٢٢٦ص 
بمدينــة  ١٩٤٩نيســان  ٤معاهــدة عرفـت بهــذا االســم فـي  حلـف سياســي عســكري تـم االتفــاق علــى إنشـاءه فــي  )٤(

واشنطن ويضم الحلف الدول التالية : بلجيكا وكنـدا والـد نمـارك وفرنسـا وأمريكـا وألمانيـا وايزلنـدا =  =وٕايطاليـا 
ولوكسمبورج وهولندا والنرويج وتركيا والبرتغال وبريطانيا واليونـان ، وقـد انسـحبت فرنسـا مـن الحلـف العسـكري 

ام الجنــرال ديغــول . نشــأ هــذا الحلــف أساســا فــي أجــواء الحــرب البــاردة للوقــوف بوجــه مــا ســمي بــالخطر فــي أيــ



 

 
١٤ 

 ألولالفصل ا

جوزيــف سيســكو  مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكــي قــائًال (( مــن الواضــح إن الــنفط  هــو جــزء 
يات حلفائنـا فـي حيوي جدًا جدًا من هذه المنطقة كلها ، وهو حيوي بالتأكيـد مـن زاويـة اقتصـاد

(النــــاتو وأصــــدقاءنا شــــرق        الســــويس ))
25F

، إذن الحصــــول علــــى الــــنفط واســــتمرار تدفقــــه  )١
بأســـعار بســـيطة إلـــى الواليـــات المتحـــدة  و حلفائهـــا مـــن أهـــم األولويـــات فـــي سياســـة الواليـــات 

(المتحدة الخارجية 
26F

٢( . 
 
فقـد اتخـذ . متحـدة األمريكيـة للطاقـةتزايد أهمية النفط السعودي في تلبية احتياجـات الواليـات ال -٢

االهتمـــام  األمريكـــي مضـــمونًا وبعـــدًا جديـــدين أثـــر التغيـــر الـــذي أصـــاب المركـــز النفطـــي للواليـــات 
المتحــدة وتحولهــا مــن دولــة مكتفيــة نســبيًا إلــى دولــة مســتوردة للــنفط معتمــدة فــي ذلــك إلــى حــد بعيــد 

(بعينات علــى نفــط الخلــيج العربــي وبــرز ذلــك واضــحًا منــذ بدايــة الســ
27F

. ففــي مــا يخــص انخفــاض  )٣
اإلنتـــاج وتصـــاعد معـــدالت االســـتهالك نالحـــظ انـــه ومنـــذ بدايـــة الســـبعينات بـــدأ اإلنتـــاج األمريكـــي 

()  مليون   برميل/ يوميا١١،٣كان اإلنتاج األمريكي حوالي ( ١٩٧٠باالنخفاض ، ففي عام 
28F

٤(   .
/ يوميًا وواصل انخفاضه فـي  ) مليون برميل ١١، ١٦٠انخفض اإلنتاج إلى (  ١٩٧١وفي عام 

() مليــــون برميــــل / يوميــــاً  ١٠إلــــى (  ١٩٧٥عــــام 
29F

، وقــــد قــــدرت نســــبة االرتفــــاع فــــي معــــدالت  )٥
% ســنويًا  ٦% و  ٥ومــا بــين    ١٩٦٥% ســنويًا بعــد عــام  ٤،٨% و  ٤،٢االســتهالك بحــوالي 

مليــون  ١،٤١٢،٧٨مــثًال اســتهلك فــي الواليــات المتحــدة  ١٩٦٨منــذ بدايــة الســبعينات ، ففــي ســنة 
مليــون طــن ،  ١،٧٤٤،١٤بلــغ مجمــوع االســتهالك  ١٩٧٣طــن مــن الــنفط ومشــتقاته ، وفــي ســنة 

ولمــا كانــت هــذه الزيــادة فــي االســتهالك غيــر مصــحوبة بزيــادة مماثلــة فــي تقــديرات احتيــاطي الــنفط 
                                                                                                                                                                      

الشــيوعي وهــو بالحقيقــة أداة طيعــة بيــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة ، عبــد الوهــاب الكيــالي وكامــل الزهيــري ، 
 .   ٢٤٩ص     ) ،  ١٩٧٤الموسوعة السياسية (بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

)١ (United States Congress , house of Representatives , committee on Foreign affairs , 
The united  states interests in and policy towards the( Persian ) Gulf . Heaving 
before the subcommittee on the Near East and south Asia, 93rd congress, is session 
1973. Washington D.c: u.s Government Printing office , 1972 , P.26 P. ; Odah 
Sultan Odah , Saudi –American  relations 1968-1978 : A study in Ambiguity , 

Ph.D. university of Salford 1988 P. P. 174-175 .                                               
 John C. Compbell ,((The Super Powers in the Gulf Region)) , in Abbas Amirie ,    )٢(  
The Gulf and  Indian Ocean in international Politics , (Tehran , 1975) P. 42 

) كمال ياسين جاسم ، السياسة األمريكية تجاه الخليج العربي بين إدارة نيكسون وعهد ريغان ، رسالة ماجسـتير ٣(
 . ٢٨-٢٧، ص ص  ١٩٨٧، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد 

 ، أطروحة دكتـوراه ، كليـة اآلداب ، ١٩٦٤ – ١٩٥٣األمريكية  –) نذير جبار الهنداوي ، العالقات السعودية ٤(
 . ٧٤، ص  ١٩٩٧جامعة بغداد ، 

 . ٢٨؛ جاسم ، المصدر السابق ، ص  ٥٤، ص  ١٩٨٧) آذار ٣) مجلة البترول والغاز ، ع (٥(



 

 
١٥ 

 ألولالفصل ا

الثابـــت فـــي الواليـــات المتحـــدة وفـــي إنتـــاج الـــنفط ألســـباب اقتصـــادية ، بـــات االعتمـــاد علـــى الـــنفط 
ماليـين برميـل مـن  ٦المستورد من الخارج أكثر من السـابق ، إلـى درجـة إنهـا اسـتوردت مـا معدلـه 

(١٩٧٥النفط يوميًا في سنة 
30F

 ) هذا الحال لبعض السنوات . ١. ويوضح (الجدول رقم  )١
 

 ) ١(جدول رقم  
 إنتاج النفط واستهالكه في الواليات المتحدة ونسبة النفط المستورد من االستهالك

(اليين البراميل/ يوميا بم
31F

٢(  
 

 
 السنة

 
 اإلنتاج األمريكي

 
االستهالك في 
 الواليات المتحدة

 
كمية النفط  

 المستورد

النسبة المئوية 
للنفط المستورد 
 من االستهالك

٢٢ ٢،٨ ١٣،٠ ١٠،٦ ١٩٦٨ % 
٢٤ ٣،٤ ١٤،٠ ١١،٣ ١٩٧٠ % 
٢٩ ٤،٧ ١٦،٠ ١١،٢ ١٩٧٢ % 
٣٨ ٦،١ ١٦،٢ ١٠،٥ ١٩٧٤ % 

     
% فقــط مــن الــنفط الــذي تســتورده  ١٠حتــى نهايــة الســتينات كــان الــنفط  العربــي  يشــكل حــوالي   

الواليات المتحدة وكان المصدر الرئيس للنفط الذي تستورده األخيـرة يـأتي مـن كنـدا وفنـزويال ، إال 
ـــة فـــي ســـنة  ـــى  ١٩٧٢أن قـــرار الحكومـــة الفنزولي ـــنفط ألجـــل المحافظـــة عل بتحديـــد إنتاجهـــا مـــن ال

 ١٩٧٣اطهـــا النفطـــي  الـــذي أخـــذ يتنـــاقص بســـرعة ، وقيـــام الحكومـــة الكنديـــة أيضـــًا فـــي ســـنة احتي
بفـــرض حظـــر علـــى تصـــدير المنتجـــات النفطيـــة إلـــى الخـــارج ، أدى إلـــى ازديـــاد اعتمـــاد الواليـــات 
المتحدة على نفط الخليج العربي بشكل خاص، وطبقـًا لمصـادر موثوقـة فـإن الواليـات     المتحـدة 

مليون برميل يوميًا من نفـط الخلـيج العربـي فـي األشـهر األخيـرة مـن صـيف  ٢دله استوردت ما مع
% مــن نفطهــا  ٣٢إلــى  ٣١% مــن اســتهالكها النفطــي وحوالــــي  ١٣ – ١٢،٥أي حــوالي  ١٩٧٣

                                                           
) خليل علي مراد ، ((الواليات المتحدة : النفط وأمن الخلـيج العربـي فـي السـبعينات )) مجلـة الخلـيج    العربـي ١(

 . ١٤ ، ص ١٩٨٢) ١٤) مجلد (١، جامعة البصرة ،  ع (
) محمــد جاســم محمــد النــداوي ، آمــن الخلــيج العربــي : دراســة فــي صــراع القــوتين العظميــين فــي الخلــيج العربــي ٢(

 . ٧٤، ص  ١٩٨٦، أطروحة دكتوراه ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد  ١٩٧٩ – ١٩٦٨



 

 
١٦ 

 ألولالفصل ا

(المستورد خالل الفترة ذاتها
32F

. وقد تزايدت خـالل تلـك الفتـرة أهميـة الـنفط السـعودي بشـكل خـاص  )١
ياطـات النفطيـة األمريكيــة ،السـيما إن السـعودية كانــت تنـتج كميـات كبيــرة فـي تلبيـة جـزء مــن االحت

) واذا كانـت  الواليـات المتحـدة األمريكيـة قـد اسـتوردت  مـا معـدل  ٢من النفط ( أنظر الجدول رقـم
% مــــن الــــنفط الــــذي  ١،٣، أي  ١٩٧٠برميــــل مــــن الــــنفط الســــعودي يوميــــًا فــــي ســــنة  ٤١،٠٠٠

%  ١٦،٧، أي  ١٩٧٥برميــل/ يوميــًا فــي ســنة  ٨٩٠،٠٠٠ع إلــى تســتورده ، فــإن هــذا الــرقم أرتفــ
(من النفط الذي تستورده

33F

٢(. 
() إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية٢(جدول رقم  

34F

*( 

 بماليين البراميل/ سنوياً 

 اإلنتاج / مليون برميل / السنة الســــــنة
٦٩٤،١٠٠ ١٩٦٤ 
٧٣٩،٠٧٧ ١٩٦٥ 
٨٧٣،٣٤٩ ١٩٦٦ 
٩٤٨،١١٠ ١٩٦٧ 
١،٠٣٥،٧٧٣ ١٩٦٨ 
١،٠٩٢،٣٢١ ١٩٦٩ 
١،٣٨٦،٧٠٠ ١٩٧٠ 
١،٦٤١،٦١٥ ١٩٧١ 
٢،٠٩٨،٤٢٢ ١٩٧٢ 
٢،٦٧٧،١٤٦ ١٩٧٣ 
٣،٠٩٥،١٠٠ ١٩٧٤ 
٢،٥٨٢،٥٠٠ ١٩٧٥ 

 

                                                           
 . ١٤) مراد (( الواليات المتحدة : النفط وأمن الخليج في السبعينات )) ص ١(
 . ٧٥؛ النداوي ، المصدر السابق ، ص  ٢٣١، المصدر السابق ، ص  )  سالمة٢(
) المصدر :تم إعـداد هـذا الجـدول اعتمـادًا علـى نـواف نـايف إسـماعيل ، تحديـد أسـعار الـنفط العربـي الخـام فـي *(

؛ د . ع . و العربيــة الســعودية  ٢٦٤) ص  ١٩٨١الســوق العالميــة ، ( وزارة الثقافــة واإلعــالم ، دار الرشــيد 
 . ١٣، ص  ١٩٧٩) ٢اإلنتاج والصادرات ؛ مجلة صوت الطليعة ع ( ١٨٠٦/  ١

 



 

 
١٧ 

 ألولالفصل ا

المكاســـب االقتصـــادية التـــي تحققهـــا االحتكـــارات النفطيـــة األمريكيـــة مـــن اســـتغالل الـــنفط  -٣
 السعودي.

 
ـــات المتحـــد ـــنفط فـــإن للوالي ـــة مصـــالح اقتصـــادية اخـــرى مهمـــة فـــي وفضـــال عـــن ال ة األمريكي

الســـعودية ، وهـــي المصـــالح التجاريـــة األمريكيـــة فـــي األســـواق الســـعودية ، والفـــوائض الماليـــة التـــي 
(١٩٧٣بدأت تظهر أثر تعـديل أسـعار الـنفط منـذ 

35F

، واتجـاه الحكومـة السـعودية نحـو  (اسـتثمار)   )١
يات المتحدة خصوصًا . وهنـا أيضـًا كـان الـنفط جزء من تلك الفوائض في الغرب عمومًا،وفي الوال

العامل األساس في خلق القدرات واإلمكانات المالية والتجارية لدول المنطقة .  ويدخل ضمن هذه 
المصالح أيضًا االستثمارات األمريكية فـي السـعودية ، السـيما فـي القطـاع النفطـي ، ومـا تـدره مـن 

 ٣، ٥ت االســتثمارات األمريكيــة فــي الســعودية بنحــو أربــاح ســنويًا . ففــي منتصــف الســبعينات قــدر 
بليـــــون دوالر ونســـــتطيع أن نعـــــرف مـــــدى الفائـــــدة المتحققـــــة مـــــن االســـــتثمارات إذا علمنـــــا أن هـــــذه 

% مـن األربـاح التـي تـدخل الواليـات المتحـدة جـراء اسـتثماراتها فـي الخـارج ٥٠االستثمارات تعطـي 
)
36F

لمتميــز فــي المملكــة العربيــة الســعودية لتــوازن بــين . حيـث أفــادت الواليــات المتحــدة مــن موقعهــا ا)٢
وارداتهــا مــن الــنفط وصــادراتها التــي تشــمل ســلعا ومنتجــات مختلفــة بــدءا مــن المــواد الغذائيــة  إلــى 

(الطــائرات الحديثــة األكثــر تطــورًا 
37F

. ونشــير هنــا إلــى أن الموقــع األمريكــي كــان هــو الغالــب دائمــًا )٣
التـــي كانـــت  Aramcoفقـــط وانمـــا بســـبب موقـــف االرامكـــو ولـــيس ذلـــك العتبـــارات سياســـية بديهيـــة 

ـــة والتـــي كانـــت ال تشـــتري احتياجاتهـــا مـــن البضـــائع  تســـيطر ســـيطرة مطلقـــة علـــى القضـــايا النفطي
والتجهيزات إال من الشـركات األمريكيـة  وهـو مـا جعـل الواليـات المتحـدة تحتـل المرتبـة األولـى مـن 

(حيث الصادرات الى المملكة العربية السعودية 
38F

٤( . 

                                                           
ثـم اسـتمر  ١٩٧٣دوالر فـي تشـرين األول  ٥،١٢إلـى ١٩٧٣دوالرات فـي أيلـول  ٣ارتفع سعر الـنفط مـن ) ١(

، ريتشارد نيكسون ، مذكرات الرئيس نيكسون : الحـرب  ١٩٧٣دوالر في كانون األول ١١،٦٥االرتفاع إلى 
 . ١١١) ص  ١٩٨٣ة ،   ترجمة سهيل زكار  ( دمشق ، دار حسان الحقيقي

 . ٥٧جاسم ، المصدر السابق ، ص ) ٢(
السعودية : واقعها ومستقبلها )) مجلـة المسـتقبل العربـي  –(( العالقات األمريكية ،  هالة أبو بكر سعودي) ٣(

 . ٤٠، ص  ١٩٨٥) حزيران  ، ٧٦ع (
  . ٢٣٢سالمة ، المصدر السابق ، ص ) ٤(
 
 
 
 



 

 
١٨ 

 ألولالفصل ا

لقـــد ازدادت أهميــــة المصــــالح التجاريـــة األمريكيــــة فــــي الســـعودية بشــــكل مطــــرد ، وصــــارت  
 الواليات المتحدة األمريكية شريكًا تجاريًا رئيسًا للسعودية حيث ضمنت لنفسها نصيبًا مهــمًا  

 .(*)) ٣.انظر( الجدول رقم  ١٩٧٣في السوق السعودية ، وخاصة بعد 
(ألمريكية للسعودية) الصادرات ا٣(جدول رقم 

39F

١( 

 القيمة بالدوالر السنة
٢٥٣،٠٠٠،٠٠٠ ١٩٦٧ 
٢٨١،٠٠٠،٠٠٠ ١٩٦٨ 
٦٩٤،٣٠٠،٠٠٠ ١٩٦٩ 
٦٣٣،٦٠٠،٠٠٠ ١٩٧٠ 
١٦٣،٥٥٥،٧٢١ ١٩٧١ 
٣١٢،٢٤٠،٩٧٥ ١٩٧٢ 
٤٤٠،٢١١،٢٠٥ ١٩٧٣ 
٤٨٨،٨٣٥،٠٠٠ ١٩٧٤ 
١،٥٠١،٨٠٠،٠٠٠ ١٩٧٥ 

بة المئويــة فــان هــذه النســبة اصــبحت وعنــد  إرجــاع الصــادرات االمريكيــة للســعودية الــى النســ
% فـــي عـــام  ٢٩،٢واســـتمرت فـــي الزيـــادة  حتـــى وصـــلت الـــى  ١٩٧٣% فـــي عـــام ٢٢،٥حـــوالي 
40F% ٣٦حــــوالي  ١٩٧٥وكانــــت فــــي عــــام  ١٩٧٤

وهـــــي نســــبة كبيــــرة جــــدا ،أي ان الصـــــادرات  )٢(
 على اكثر من ثلث السوق السعودية .  ١٩٧٥االمريكية استحوذت في عام 

                                                           
(*)المصدر : تم إعداد هذا الجدول اعتمادًا على محمد جاسم محمد ، النظم السياسية والدستورية فـي منطقـة 

) ٧٧الخليج العربي والجزيرة العربيـة ، (جامعـة البصـرة ، مركـز دراسـات الخلـيج العربـي ، السلسلةالخاصـة (
لكــة العربيــة الســعودية ، ( د.ت. ؛ محمــد علــي رضــا الجاســم ، مقدمــة  اقتصــاديات المم ١٠٩،ص ١٩٨٤

ــبالد ١٤٣د.م) ص  ــاب اإلحصــائي الســنوي لل ــة العامــة) ، الكت ــة (األمان ؛ مجلــس الوحــدة االقتصــادية العربي
ص ١٩٨١المملكة األردنية الهاشمية ،المؤسسـة الصـحفية األردنيـة (الـرأي)) أيلـول –)(عمان ٤العربية ع (

 .٤٥. ؛ نخلة ، المصدر السابق ، ص ٩٣ ، ص ١٩٧٦) ١٤-١٣، صوت الطليعة ع ( ٢٠١-٢٠٠ص
تــم اســتثناء الســلع والمبيعــات العســكرية مــن هــذا الجــدول ورفعــت اقيامهــا ألننــا ســوف نتناولهــا فــي فصــل ) ١(

 . مستقل من هذه الدراسة
)٢(                           M. E . S .S, J.H.Howard, The United States and Saudi Arabia: 

Especial relationship, its Birth, Evolution and Reapportionment, naval postgraduate 
school, Monterey, California, June 1981, Film 27, p.454 ; =                                           
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ثـــر أهميـــة مـــن الصـــادرات األمريكيـــة إلـــى الســـوق الســـعودية فهـــو مســـألة أمـــا المســـألة  األك
الفــوائض الماليــة الســعودية ومســاعي الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى امتصــاص جــزء مهــم منهــا 

 ١٩٧٣تحـــت ســـتار ضـــرورة ( إعـــادة تـــدوير ) العوائـــد النفطيـــة . وقـــد بـــدأ هـــذا المســـعى بعـــد عــــام 
طية تحقق طفرات كبيرة . فعلى سبيل المثـال كانـت عوائـد الحكومـة عندما بدأت العوائد المالية النف
كانـت (  ١٩٧٢) مليون دوالر ، وفـي عـام  ٢١٦٠حوالي (  ١٩٧١السعودية من النفط  في عام 

() مليــــون دوالر ٢٣١٨
41F

ــــي عــــام  )١ ــــنفط حــــوالي  ١٩٧٣، ثــــم اصــــبحت ف بعــــد تصــــحيح اســــعار ال
) مليـون دوالر ثـم وصـل ٢٢،٥٧٣،٥ي (حـوال ١٩٧٤) مليون دوالر ثم اصبحت في عـام ٤٣٤٠(

(١٩٧٥) مليــــون دوالر فــــي عــــام ٢٥،٦٧٦،٢هــــذا الــــرقم الــــى (
42F

. األمــــر الــــذي دفــــع الكثيــــر مــــن )٢
المؤسســـات االقتصـــادية والعســـكرية فـــي الواليـــات المتحـــدة إلـــى ضـــرورة االفـــادة مـــن هـــذه األمـــوال 

 وتدويرها .
ة لـــــدى الحكومـــــة الســـــعودية بلغـــــت ان ازديـــــاد عوائـــــد الـــــنفط ادى الـــــى تـــــراكم فـــــوائض ماليـــــ      

 )٣(١٩٧٥) مليون دوالر في عام ٣٧٨٦٢وارتفعت الى ( ١٩٧٤) مليون دوالر في عام ٢٢٢٠٩(
 . 

وقــد اتخــذت المؤسســات االقتصــادية فــي الواليــات المتحــدة  طرقــا متعــددة إلرســاء سياســة (( إعــادة 
ار أمــوالهم فــي ســندات الحكومـــة تــدوير)) العوائــد النفطيــة ، كــان أهمهــا إقنـــاع الســعوديون باســتثم
فمثًال عنـد   43F١ . )٤(سنة ٣٠أو  ٢٠األمريكية  طويلة األجل ، والتي تصل في بعض األحيان إلى 

شـــجع  ١٩٧٤وزيــر الخزانــة األمريكــي إلــى الســعودية فــي صــيف   W.Symonزيــارة ولــيم ســايمون 
 ٦وديين رقمـــًا تجـــاوز الســـعوديون علـــى شـــراء الســـندات الحكوميـــة ، وقـــد اقتـــرح الـــوزير علـــى الســـع

 .  )٥(مليارات دوالر تقريباً 
44F

٢ 
وٕالى جانب تشجيع التوظيفات المالية السـعودية فـي الواليـات المتحـدة كـان هنـاك إسـلوب آخـر     

من أساليب امتصاص الدوالرات المتحققة من عوائد النفط ، هو زيـادة مبيعـات األسـلحة األمريكيـة 

                                                                                                                                                                      
قاتها االقتصـادية مـع اقطـار الخلـيج العربـي ، (جامعـة    البصـرة  =عبد المنعم السيد علي ، الواليات المتحدة وعال

           .   ١٣٨) ، ص  ١٩٨٧، مركز دراسات الخليج العربي ، 
 . ٢٧) ، ص  ١٩٧٣لبنان  –، ( بيروت  ١٩٧٣دليل البترول العربي لسنة ) ١(
 . ٦٥الكنر ، المصدر السابق ، ص )  ٢(
 .٤٥٢ق،ص)المصدر نفسه؛سالمة،المصدرالساب٣(
ــات المتحــدة ) ٤( ــال الوالي ــة حي ــي محمــد حســين العــامري ، سياســة الســعودية الخارجي ،  ١٩٨٨ – ١٩٦٤عل

؛ ســـالمة ، المصـــدر    ١١٢، ص  ١٩٨٩رســـالة ماجســـتير ، كليـــة العلـــوم السياســـية ، جامعـــة بغـــداد ، 
 . ٢٣٤السابق ، ص 

 . ٤٤نخلة ، المصدر السابق ، ص ) ٥(
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(وديةوالخــدمات العســكرية األخــرى إلــى الســع
45F

،  وقــد نشــأت عالقــات شــديدة التعقــد بــين البلــدين  )١
تتعلــق بهــذه النقطــة ، وقــدرت الطلبــات الســعودية علــى األســلحة والمعــدات األمريكيــة فــي ميزانيـــة 

بنحــو مليــار دوالر ، يضــاف إلــى ذلــك أن حكومــة الواليــات المتحــدة والصــناعة العســكرية  ١٩٧٥
ت العســكرية الواســعة فــي الســعودية ، بحيــث إن هــذه البــرامج اهتمتــا اهتمامــًا بالغــًا ببــرامج التــدريبا

تراوحت بين بناء أجهزة صاروخية واعادة تدريب الحـرس الـوطني السـعودي . أمـا صـادرات المـواد 
(١٩٧٤و  ١٩٧٣الدفاعية األمريكية إلى السـعودية فقـد زادت بنسـبة أربعـة أضـعاف بـين عـامي 

46F

٢( 
. 

يجية والسياســــية األمريكيــــة فــــي منطقــــة الخلــــيج العربــــي امــــا فيمــــا يخــــص المصــــالح االســــترات     
(والمحيط الهندي فانها بدأت خالل الحرب العالمية الثانية

47F

، وأخـذت شـكلها الواضـح بعـد الحـرب  )٣
حيــث وقعــت المنطقــة ضــمن التخطــيط االســتراتيجي الجديــد للواليــات المتحــدة وذلــك نتيجــة عــاملين 

قوة عظمى في النظام السياسي الدولي ، وثانيهمـا خـروج رئيسين أولهما ظهور االتحاد السوفيتي ك
(حلفاء الواليات المتحدة وخاصًة بريطانيا وفرنسا من هذه الحـرب ضـعيفين اقتصـاديًا وعسـكرياً 

48F

٤(  ،
ونتيجـــة لـــذلك اســـتلمت الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة زعامـــة المعســـكر الغربـــي وهكـــذا ظهـــر قطبـــان 

(لســيطرة ويمتلكــان إمكانــات هائلــة مــن القــوة أساســيًا متفوقــان فــي مركــز الــتحكم وا
49F

.لــذلك اكتســبت )٥
منطقــة الخلــيج العربــي خصوصــًا ، أهميــة خاصــة فــي هــذه اإلســتراتيجية بســبب موقعهــا الجغرافــي 

(المتميز المتمثل بقربها من االتحاد السوفيتي
50F

، وكبر حجم المصـالح االقتصـادية األمريكيـة فيهـا  )٦
إلـى ادخـال المنطقـة ضـمن (اسـتراتيجية االحتـواء) فـي الخمسـينات  ، ولهذا ذهبت الواليات المتحدة

                                                           
)      ص  ١٩٦٩عربي أو الحدود الشرقية للوطن العربي ، ( بيروت ، دار الطليعـة سيد نوفل ، الخليج ال) ١(

١٨ . 
 . ٤٤نخلة ، المصدر السابق ، ص ) ٢(
، ( بيـروت مركـز دراسـات  ]اإلسـرائيلي  [عبد اهللا عبد المحسن السلطان ، البحر األحمر والصـراع العربـي ) ٣(

 .   ١٠٦) ، ص  ١٩٨٥، ٢الوحدة العربية ، ط
بكر مصباح تنيرة (( التطور االستراتيجي للسياسة األمريكية في الوطن العربـي )) مجلـة المسـتقبل العربـي ) ٤(

 . ٣٥،  ص  ١٩٨١) تموز ٢٩ع (
حامــد ربيــع ، األبعــاد الســتراتيجية لصــراع القــوى الكبــرى حــول الخلــيج العربــي ، ( بغــداد ، مركــز البحــوث ) ٥(

 . ٧) ، ص  ١٩٨٣والدراسات العربية ،
ســيطر علــى صــانعي السياســة األمريكيــة االعتقــاد بــأن هنــاك مخططــًا ســوفياتيًا للتــدخل فــي المنطقــة لمــا ) ٦(

لالتحاد السـوفيتي مـن مصـالح اسـتراتيجية واقتصـادية وسياسـية فـي الخلـيج العربـي ، سـعودي ، المصـدر 
 . ٤٠السابق ، ص 
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)
51F

، والى توطيـد عالقاتهـا االقتصـادية والسياسـية والعسـكرية بحكومـات األقطـار الخليجيـة خاصـة  )١
 .  )52F٢( ١٩٧١بعد عام 

بســبب تغيــر الــدور البريطــاني  ١٩٦٨لقــد تعاظمــت أهميــة منطقــة الخلــيج العربــي بعــد عــام       
د العالمي وعدم قدرتها على تحمل األعباء المالية والعسكرية في الدفاع عن المصـالح على الصعي

عزمهــا  ١٩٦٨كــانون الثــاني   ١٦الحيويــة للغــرب وانحســار نفوذهــا.  واتضــح ذلــك بإعالنهــا فــي 
East of Suez  P  االنسـحاب مـن منطقـة شـرق السـويس 

(
53F

٣)
P  ١٩٧١فـي موعـد أقصـاه نهايـة عـام  ،

عـالن مــع تزايـد النشـاط الســوفييتي فـي الخلــيج العربـي ، حيـث قــدر عـدد زيــارات وقـد تـزامن هــذا اإل
، وفـي الوقــت نفســه ١٩٦٩و  ١٩٦٨زيــارة فـي عــامي  ٢٩السـفن الروســية للخلـيج العربــي بحـوالي 

كــان هنــاك تطــور فــي عالقــات االتحــاد الســوفيتي مــع بعــض دول المنطقــة مثــل العــراق بعــد ثــورة   
١٩٦٨)

54F

وســــي قــــد تصــــاعد فــــي دول أخــــرى فــــي المنطقــــة بعــــد نتــــائج حــــرب كمــــا أن النشــــاط الر  )٤
١٩٦٧)

55F

٥( . 
ونظـــرًا ألهميـــة هـــذه المنطقـــة مـــن مختلـــف النـــواحي للمصـــالح الغربيـــة بشـــكل عـــام ، فقـــد     

سعت الواليات المتحدة إلـى تعزيـز نفوذهـا فـي المنطقـة ، وبمـا ان الواليـات المتحـدة فـي هـذه الفتـرة 
ن الـرأي العـام األمريكـي لـم يكـن يتقبـل أي عمـل يصـاحبه إرسـال كانت متورطة في حرب فيتنام وإ 

القوات األمريكية خارج الحدود ، لذلك فقد وقع االختيار على كـل مـن السـعودية وأيـران لشـغل هـذا 
( الفـــــراغ ) باعتبارهمـــــا حليفـــــين للواليـــــات المتحـــــدة بشـــــكل خـــــاص . وظهـــــرت تبعـــــًا لـــــذلك نظريـــــة 

، المكلفتـين بحمايـة هـذه المنطقـة الغنيـة  Twin Pillars Policy الدعامتين أو العمودين المتساندين
(بالنفط من األخطار الداخلية والخارجية 

56F

. وبـذلك بـرز دور الواليـات المتحـدة فـي المنطقـة لملـئ  )٦
( الفـراغ ) البريطــاني باالعتمــاد علــى حلفــاء إقليميــين فــي المنطقــة . وهــو مــا عــرف بمبــدأ نيكســون 

 فحات الالحقة .الذي سنتناوله في الص
                                                           

الحـدود السـوفيتية فـي أوربـا وفـي أسـيا هي استراتيجية تقضي بإنشاء نطاق عسكري من الدول المحيطـة ب) ١(
لمنع امتداد النفوذ الشيوعي خارج الحدود السوفيتية وقد تجلى ذلك بصورة أحالف عسكرية مثـل األطلسـي 

 . ٢٤وبغداد وجنوب شرق أسيا ، للتفاصيل حول هذه االستراتيجية راجع جاسم ، المصدر السابق ، ص 
ريكيــة فــي الخلــيج العربــي ، ترجمــة فــاروق عمــر فــوزي ، ( جامعــة األم –اميــل نخلــة ، العالقــات العربيــة  )٢(

 . ٢٧) ص  ١٩٧٨البصرة ، مركز دراسات الخليج العربي 
)٣ (East of Suez   مصطلح قصـد بـه البريطـانيون المنطقـة التـي تتواجـد فيهـا قواعـدهم العسـكرية والممتـدة

 بين عدن غربًا إلى سنغافورة شرقًا .
))  ١٩٨٠ – ١٩٦٨ياســة الواليــات المتحــدة فــي الخلــيج العربــي والمحــيط الهنــدي خليــل علــي مــراد (( س) ٤(

 . ٣٠، ص  ١٩٨٥) ١، ع ( ١٧مجلة الخليج العربي ، المجلد 
 . ٢٥جاسم ، المصدر السابق ، ص ) ٥(
 . ٢٣٧سالمة ، المصدر السابق ، ص ) ٦(



 

 
٢٢ 

 ألولالفصل ا

مسـاعد وزيـر الخارجيـة األمريكـي آنـذاك أمـام  J. Siscoوفي تقريـر ألقـاه جوزيـف سيسـكو   
لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي الكــونغرس األمريكــي فــي مناقشــة لشــؤون الشــرق األدنــى وجنــوب أســيا 

إشـــار إلـــى الخلـــيج العربـــي باعتبـــاره منطقـــة (( لـــدينا فيهـــا مصـــالح  ١٩٧٣جـــرت فـــي صـــيف ســـنة 
 J نـويس    اسية واقتصادية واستراتيجية مهمة جدًا جدًا )) وفي الجلسة نفسها وصف جيمس سي

. Noies   نائب مساعد وزير الدفاع األمريكي لشؤون الشرق األدنى وأفريقيا وجنوب شـرق أسـيا ،
 ، مصالح الواليات المتحدة في الخليج العربي على النحو اآلتي :

 اتية داخل حدودها الحالية .ضبط القوة العسكرية السوفي -١
 الحفاظ على منفذ للوصول إلى نفط الخليج العربي . -٢
(استمرار حرية تحرك السفن وطائرات الواليات المتحدة األمريكية داخل وخارج المنطقة -٣
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١( . 
وبما أن السعودية في نظر الواليات المتحدة تعد الدولة األكثر أهمية في الخليج العربـي مـن 

(عهـــــا االســـــتراتيجي المهـــــمخـــــالل موق
58F

، وحجـــــم المصـــــالح األمريكيـــــة ، وطبيعـــــة العالقـــــات بـــــين  )٢
(الطــرفين
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. لــذلك اعتبــرت قاعــدة لتعزيــز النفــوذ األمريكــي فــي هــذه المنطقــة المهمــة وبــدأ التركيــز  )٣
عليها منذ األربعينات حيث شعر األمريكيون بضرورة تطوير العالقات مع السعودية طـوال  الفتـرة 

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ، إال أن حجـــم الســـعودية فـــي االســـتراتيجية األمريكيـــة لـــم يكـــن  التـــي تلـــت
بالمســتوى الـــذي ظهــر فيـــه خــالل الســـبعينات والســـبب فــي ذلـــك هــو أن الواليـــات المتحــدة لـــم تكـــن 
بحاجــة كبيــرة إلــى الــنفط الســعودي خــالل الخمســينات والســتينات ، ففــي الخمســينات لــم تكــن هنــاك 

ة على نفطها إال بقـدر محـدود ال سـيما بعـد أن يغـادر المـوانئ السـعودية فقـد كانـت سيطرة للسعودي
)   .O.P.E.Cارامكو هي صانعة القرار ، وحتى بعد تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط  (أوبيك 

لم يكن للدول المنتجة للـنفط بمـا فيهـا السـعودية سـوى تـأثير طفيـف علـى السياسـة  ١٩٦٠في عام 
وذلــك بعــد توقيــع  ١٩٧١نهــا لــم تبــدأ بممارســة قوتهــا المتمثلــة فــي األوبــك إال فــي عــام النفطيــة ، وإ 

Pاتفاقية التسعير والمشاركة  

 (
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٤)
P. 

                                                           
 . ٤٩األمريكية ، ص  –نخلة ، العالقات العربية ) ١(
ة على ممرين مائيين حيويين للمصالح األمريكية : وهما الخلـيج العربـي والبحـر األحمـر ومـن تقع السعودي) ٢(

ثم فانها تسيطر على المنافذ المائية االستراتيجية وهما مضيقا هرمز وباب المندب إضافة إلى قناة السـويس 
) ٧علـوم السياسـية ع (، حسن حمدان العلكيم (( بيئـة صـنع القـرار الخـارجي السـعودي )) المجلـة العربيـة لل

 . ٤٠، ص  ١٩٩٢
إن الواليات المتحدة كانت تنظر إلى السعودية باعتبارها شرفة اإلطالل على المنطقة وتعتبرها منطقـة نفـوذ ) ٣(

 أمريكي .  
إال إنها لـم  ١٩٦٩اتفاقية التسعير والمشاركة ، تم تبني فكرة عقد اتفاقية للمشاركة بشكل رسمي منذ عام ) ٤(

اب تتعلق بعدم كفايـة الدراسـة التـي عـدت لهـذا الموضـوع ، ثـم طرحـت مـرة أخـرى فـي مـؤتمر أوبـك تقر ألسب



 

 
٢٣ 

 ألولالفصل ا

وعلى الرغم من أن االهتمـام األمريكـي ، قـد بـرز منـذ األربعينـات كمـا أسـلفنا فـإن الـدور     
فـــي اإلســـتراتيجية األمريكيـــة  البـــارز واألهميـــة المتعاظمـــة التـــي احتلتهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية

(، عنــدما شــاعت أزمــة الطاقــة  ١٩٧٢الشــاملة تعــود إلــى عــام 
61F

وقــد تأكــد هــذا الــدور بعــد حــرب  )١
، ومــا صــاحبها مــن حظــر جزئــي علــى الــنفط المصــدر إلــى الــدول المؤيــدة للكيــان ١٩٧٣تشــرين 

ون انتباهــًا ، عنــدما بــدأ االســتراتيجيون األمريكيــون يعيــر  ١٩٧٤ – ١٩٧٣الصــهيوني فــي عــامي 
(حقيقيـًا إلــى العربيــة الســعودية 

62F

. وبــدأت الحكومــة االمريكيــة ، منــذ بدايــة الســبعينات ، تشــعر ان  )٢
المملكــة العربيــة الســعودية لــيس بلــدًا صــديقًا تكمــن فيــه مصــالح امريكيــة فحســب بــل هــو بلــد حيــوي 

(لآلمـــن القـــومي االمريكـــي 
63F

ـــ )٣ ـــنفط ، وٕاعـــادة المب الغ الضـــخمة مـــن . مـــن خـــالل اســـتمرار تـــدفق ال
، وحمايـة أمـن اسـتثماراتها ،  )64F٤( ١٩٧٣الدوالرات المتحققة نتيجـة تصـحيح أسـعار الـنفط بعـد عـام 

                                                                                                                                                                      
حيــث أوصــى المــؤتمر بالمباشــرة علــى الفــور  ١٩٧١الخــامس والعشــرين الــذي عقــد فــي بيــروت فــي أيلــول 

مــن بالتفـاوض لعقـد اتفـاق جمــاعي بـين دول الخلـيج العربــي وٕايـران مـن جهـة والشــركات صـاحبة االمتيـاز   
أعلنـت الـدول المـذكورة مطالبتهـا بــ  ١٩٧١جهة أخرى . وقد بدأت المفاوضات في جنيف في تشـرين األول 

% علــى األقــل وخولــت وزيــر الــنفط والمــوارد المعدنيــة الســعودي احمــد زكــي اليمــاني بالتفــاوض عنهــا ،  ٢٠
أنها وافقت علـى مبـدأ أعلنت الشركات  ١٩٧٢آذار  ١٢و  ١١وعشية المؤتمر السابع والعشرين ألوبك في 

% ثم تسارعت المفاوضات وعقدت اجتماعات عديدة علـى التـوالي فـي الريـاض وسـان  ٢٠المشاركة بنسبة 
فرانسيســكو وجنيــف ولبنــان والســعودية ونــتج عنهــا االتفــاق المعــروف باســم اتفاقيــة المشــاركة ، إال أن هــذه 

ولـم يوقـع  ١٩٧٢لـى تعـديلها فـي   كـانون االول االتفاقية لم تحظ بموافقة جميع الدول المذكورة ممـا أدى إ
، حيث أن العراق كان قد أمـم  ١٩٧٢عليها في الختام سوى السعودية وأبو ظبي وقطر في   كانون االول  

 ١٩٧٤حزيــران  ٢٤أمـا إيـران فقـد تخلـت مـن تفويضـها لليمـاني فـي  ١٩٧٢شـركة نفـط العـراق فـي حزيـران 
الشـركات صـاحبة االمتيـاز . وقـد تضـمنت اتفاقيـة المشـاركة إشـراك واختارت أن تجري مفاوضات مباشرة مع 

%  ٢٥بنسـبة  ١٩٧٣كـانون الثـاني   ١الدول المنتجة للنفط في رأس مال الشركات صاحبة االمتيازات فـي 
و  ١٩٧٨كانون الثاني  من كـل مـن السـنوات األربـع الممتـدة بـين  ١% في  ٥وتزيد هذه المشاركة بنسبة 

% . للتفاصــيل  ٥١حتــى تصــل إلــى األغلبيــة المطلقــة بنســبة  ١٩٨٢كــانون الثــاني % فــي  ٦، و  ١٩٨١
راجع بيارترزيان ، األسعار والعائـدات والعقـود النفطيـة فـي الـبالد العربيـة وٕايـران ، ترجمـة فكتـور سـحاب ، ( 

 .         ٩١ – ٨٣) ص ص  ١٩٨٢بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
 . ٢٤٧السابق ، ص  سالمة ، المصدر) ١(
 . ١٠٩العامري ، المصدر السابق ، ص ) ٢(
)٣ (Tim Niblok ((Can the Gulf states Remove the Super Power? )) in Abdul 

Majid Farid and others , Oil and security in the Arab Gulf (London ,Arab    
research center, 1982 ) P.240.                   

 . ٢٤٧سالمة ، المصدر السابق ، ص ) ٤(



 

 
٢٤ 

 ألولالفصل ا

(واحتــــواء القــــوة البحريــــة الســــوفيتية فــــي المنطقــــة 
65F

، وابقــــاء طــــرق المواصــــالت مفتوحــــة والنقــــاط  )١
(الحساسة في أيدي صديقة 

66F

٢(  . 
ريكيـــة فكــان حمايــة الكيـــان الصــهيوني . فقـــد أمــا الهــدف االســـتراتيجي اآلخــر للسياســة األم 

التقت مصلحة الواليـات المتحـدة مـع نشـوء واسـتمرار الكيـان الصـهيوني ، واسـتثمرت كـل مـا يمكـن 
(أن يقدمـــه هـــذا الكيـــان لالســـتراتيجية األمريكيـــة فـــي الـــوطن العربـــي

67F

. حيـــث عـــدت االســـتراتيجية  )٣
درجــــة قصــــوى مــــن األهميــــة ولــــيس وســــيلة األمريكيــــة الكيــــان الصــــهيوني هــــدفًا اســــتراتيجيًا علــــى 

(اســتراتيجية أو خيـــارًا يمكـــن اللجــوء أليـــه فـــي حالــة اخـــتالل المصـــالح األمريكيــة فـــي المنطقـــة 
68F

٤(  .
ويحدد الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون الرؤية اإلسـتراتيجية األمريكيـة لمسـألة الكيـان الصـهيوني 

ــــــا   ــــــه (( إن التزامن ــــــابع مــــــن مصــــــلحتنا األخالقيــــــة  ]إســــــرائيل  [باعتبارهــــــا هــــــدفًا ووســــــيلة بقول ن
الشـرق [وٕاننا سوف نجد أنفسنا بما يقارب اليقين مشاركين في نزاع مستقبلي في … واأليديولوجية 

())  ]إســرائيل  [ولــن يســمح أي رئــيس للواليــات المتحــدة بــأن تهــزم              …  ]األوســط
69F

٥ ( .
ألمريكيـــة علـــى المســـتويين الـــداخلي والخـــارجي والحقيقـــة أن آليـــة الضـــغوط الموجـــه إلـــى السياســـة ا

تجعل أي رئيس للواليات المتحدة يلتزم الجانب الصهيوني في الصـراع والسـبب فـي ذلـك هـو دافـع 
انتخـابي نظـرًا لمـا تتمتـع بـه جماعـات الضـغط الصـهيونية مـن التـأثير فـي السياسـة األمريكيـة وفـي 

(االنتخابات الرئاسية والتشريعية أيضاً 
70F

٦( . 
ا يتعلــق بهــذا الموضــوع فــإن الواليــات المتحــدة تعــد الســعودية دولــة معتدلــة فيمــا يخــص وفيمــ

الصـــهيوني ، وٕانهـــا أقـــل حـــدة فـــي لهجتهـــا تجـــاه الكيـــان الصـــهيوني ، وممكـــن  –الصـــراع العربـــي 
ـــة  ـــات المتحـــدة األمريكي إقناعهـــا بالتســـوية الســـلمية وفـــق المنظـــور األمريكـــي كمـــا إن اهتمـــام الوالي

بسـبب تزايـد تأثيرهـا ودورهـا فـي السياسـة العربيـة  ١٩٦٧بيـة السـعودية ازداد بعـد عـام بالمملكة العر 
مليـون  ١٥٤، بدفع مبلـغ  ١٩٦٧خاصة بعد أن تعهدت في مؤتمر الخرطوم ، الذي عقد في آب 

حزيـران  ٥دوالر لمصر مساعدة لها في إعادة تعزيز قدراتها العسكرية وتطوير جيشها اثر عـدوان 
                                                           

)١ (Abbas Amirie, The ( Persian ) Gulf and Indian Ocean in international politics 
( Tehran,1975) P. 4 .                                                                                                          

)٢ (Cam pbell , OP . cit , P . 42 . 
خليل إبراهيم السامرائي (( تطور المفاهيم االستراتيجية األمريكية تجاه الـوطن العربـي )) فـي خليـل إبـراهيم ) ٣(

السامرائي وأخرون ، العرب والقوى الكبرى . العرب والواليات المتحدة األمريكية ، ( بغداد ، بيت الحكمـة ، 
 . ٢٠) ،  ص ١٩٩٨) ، ١٩سلسلة المائدة الحرة (

 .  ٢١المصدر نفسه ، ص ) ٤(
ريتشارد نيكسون ، أمريكا والفرصة التاريخيـة ، ترجمـة محمـد زكريـا إسـماعيل ، ( بيـروت ، مكتبـة بيسـان ) ٥(

 . ٣٧) ص  ١٩٩٢
 . ٢٢السامرائي ، المصدر السابق ، ص ) ٦(
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١٩٦٧ )71Fتعمقت أهميتها في الدور الذي قامت به السـعودية للتـأثير علـى الـرئيس المصـري . ثم  )١
(١٩٧٢( الســادات ) بخصــوص طــرد الخبــراء الســوفيت مــن مصــر صــيف عــام  

72F

، وفضــًال عــن  )٢
(ذلــك فــإن الســعودية كانــت تتخــذ موقفــًا معاديــًا مــن القــوميين   والشــيوعيين

73F

، حيــث يقــول الملــك  )٣
(( نحـــن ال نـــؤمن باالشـــتراكية وال        ١٩٦٣كـــانون الثـــاني   ٢٥فيصــل فـــي خطـــاب ألقـــاه فـــي 

(بالشـــيوعية وال بـــأي مـــذهب خـــارج اإلســـالم نحـــن ال نـــؤمن إال باإلســـالم ))
74F

. وانطالقـــًا مـــن هـــذا ) ٤
الموقــف أيــدت الواليــات المتحــدة األمريكيــة فكــرة الحلــف اإلســالمي التــي طرحهــا الملــك فيصــل فــي 

محاولة الوقوف بوجه القومية العربية فـي تلـك الفتـرة ، أي إن  منتصف الستينات بوصفه جزءًا من
النظـــام الســـعودي اســـتخدم اإلســـالم أداة لتعبئـــة الـــرأي العـــام بهـــدف إضـــفاء الشـــرعية علـــى ســـلوكه 
الخارجي ، فقد استخدم القادة السعوديون اإلسالم في الستينات لتبريـر مـواقفهم مـن سياسـة الـرئيس 

(اصر ولمواجهة المد القومي المصري الراحل جمال عبد الن
75F

٥( . 
هكذا نستطيع تلخيص األهداف اإلستراتيجية والسياسـية للواليـات المتحـدة فـي منطقـة الخلـيج 

 العربي عامة والسعودية خاصًة بما يأتي :  
 تعزيز النفوذ األمريكي . -١
 ضمان تدفق النفط بكميات كافية واسعار زهيدة . -٢
(حماية المصالح األمريكية -٣

76F

٦( . 
ــالنفوذ الغربــي ، وقــد اســتخدمت هــذه  -٤ منــع التغلغــل الســوفيتي والحفــاظ علــى المنطقــة خاصــة ب

 النقطة وسيلة تذرعت بها اإلدارة األمريكية لتسوغ لنفسها تحقيق األهداف األخرى .
ــــه هــــذه  -٥ ــــى الحكــــم فــــي هــــذه المنطقــــة لمــــا تمثل منــــع الشــــيوعيين أو القــــوميين مــــن الســــيطرة عل

 داء للمصالح األمريكية في المنطقة .االتجاهات من ع

                                                           
ــــدؤوب نحــــو األمــــن) ١( ــــة الســــعودية وســــعيها ال ــــداف ســــافران ، المملكــــة العربي ) ،          ١٩٨٩، ( د . م ،  ن

 .١٢٧ص 
 . ١٤٨المصدر نفسه ، ص ) ٢(
إن العــداء بــين الشــيوعية والرأســمالية واضــح ، أمــا بــين الرأســمالية والقوميــة العربيــة فــإن جميــع الحركــات ) ٣(

حركــة القــوميين العــرب ) طرحــت  –الحركــة الناصــرية  -القوميــة العربيــة ( حــزب البعــث العربــي االشــتراكي 
داف وأولويات يجب تحقيقها كان في مقدمتها تصفية المصـالح االسـتعمارية وٕانقـاذ ثـروات الشـعب العربـي أه

 من النهب المستمر ، إذن وقعت جميع هذه التيارات في عداء مع الرأسمالية بشكل عام . 
 . ٦٢سالمة ، المصدر السابق ، ص ) ٤(
 . ٤٤العلكيم  ، المصدر السابق ، ص ) ٥(
)٦(M.E.S.S Bard E. Oneill, petroleum and security the limitation of Military        

power in the (Persian)Gulf , national defence university Research Directorate , 
(Washington. D.C20319) Film 22 , P 149-150 .    
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الصــهيوني لتحقيــق  –دعــم االعتــدال الســعودي خاصــًة فيمــا يتعلــق بموضــوع الصــراع العربــي  -٦
 السالم وفق المنظور األمريكي .           

 
 الدوافع السعودية . -ب

ريكيــــة يمكــــن تفســــير االتجــــاه الســــعودي نحــــو توثيــــق العالقــــات مــــع الواليــــات المتحــــدة األم       
بالهواجس األمنية التي كانت تنتاب األسرة السعودية الحاكمة بخصوص وجود تهديدات داخلية أو 
خارجية ألمن المملكة العربية السعودية واألسرة الحاكمة فيها . ويمكن مالحظة ذلك منـذ السـنوات 

مي ، مــدعوم القليلـة التــي أعقبــت الحـرب العالميــة الثانيــة عنـدما شــعر ال ســعود بوجـود تهديــد هاشــ
(بريطانيًا ،  للمملكة العربية السعودية ومركزها في المنطقة

77F

١( . 
أما في الخمسينات والستينات فإن تلك الهواجس األمنيـة أصـبحت أكثـر        وضـوحًا     

(فــي ضــوء شــعور ال ســعود بوجــود تهديــدات داخليــة تمثلــت ببــروز حركــة المعارضــة الداخليــة 
78F

٢(  ،
ـــة (وتهديـــدات خارجي

79F

ـــار القـــومي تم )٣ ـــل التي ـــى داخـــل الســـعودية مث ـــة إل ـــت بتســـرب األفكـــار الثوري ثل
(واليســاري وغيرهــا بتــأثير بعــض األقطــار المجــاورة ال ســيما مصــر

80F

، فضــًال عــن بعــض األمــور  )٤
، وقيام الثورة في الـيمن فـي  ١٩٥٥األخرى مثل احتالل القوات البريطانية لواحة البريمي في عام 

عن نيتها في االنسحاب من الخليج العربي ، كـل  ١٩٦٨يا في عام ، وٕاعالن بريطان ١٩٦٢عام 
هــذه األمــور كانــت تــدفع نحــو تعميــق الهــاجس األمنــي ، وفضــًال عــن ذلــك فــإن الواليــات المتحــدة 
كانــت تــدفع الســعوديين باتجــاه وجــود تهديــدات امنيــة لحكمهــم مــن خــالل االشــارات المتكــررة إلــى 

                                                           
 . ٢٩٣مراد ، تطور السياسة األمريكية ، ص ) ١(
في السعودية منذ بداية الخمسينات وكان السبب في ذلك هو أن زيادة عوائـد الـنفط  كة المعارضةبرزت حر ) ٢(

بعد توقيع اتفاقيـة مناصـفة األربـاح لـم تـؤدي إلـى تحسـين أوضـاع الغالبيـة مـن السـكان وانمـا انعكسـت فقـط 
العربيـة المجـاورة ، على الطبقة الحاكمة ومن حولها ، إضافة إلى بروز األفكـار القوميـة فـي بعـض األقطـار 

مثل مصر وسوريا وبيروت والعراق ، وتسرب هذه األفكار إلى داخـل السـعودية عـن طريـق البعثـات الطالبيـة 
والتعليمية أو عن طريق الصحف واإلذاعات و غيرها مما أدى إلى تأثر بعض األوساط المثقفة في المجتمـع 

تخـذت أشـكال عـدة منهـا القوميـة ومنهـا الليبراليـة السعودي بهذه األفكار ، ونـتج عـن ذلـك معارضـة للنظـام ا
ومنها اليسارية  ، للتفاصيل راجع مارك هيلر ونداف سـافران ((قصـة المعارضـة السياسـية فـي مملكـة الـنفط 

-١٢٥؛ الكنــر ، المصــدر الســابق ، ص ص  ٦٢-٥٤، ص ص ١٩٨٥) ١٢-١١)) مجلــة المنــار ، ع (
١٥١  . 

 في الصفحات القادمة .سوف نتناولها بشيء من التفصيل ) ٣(
للتفاصــيل حــول التيــارات الفكريــة فــي الســعودية راجــع مفيــد الزيــدي ، التيــارات الفكريــة فــي الخلــيج العربــي ) ٤(

 ) . ٢٠٠٠،  (بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية  ١٩٧١ – ١٩٣٨
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(تهديــدات مــن قبــل أقطــار عربيــة أخــرى كــالعراق مــثالً  وجــود تهديــد ناصــري ألمــن الســعودية أو
81F

١( 
والســبب فــي ذلــك تحقيــق بعــض األهــداف األمريكيــة مثــل حمايــة مصــالحها وتعمــق عالقاتهــا مــع 

 السعودية وزيادة مبيعات األسلحة لها . 
) بــــرز بســــبب  ١٩٦٤ – ١٩٥٣إن تــــأثير الهــــاجس األمنــــي فــــي عهــــد الملــــك ســــعود (     

ة العربية وبروز الناصرية وتأثيراتها القوية على مختلف أقطار الوطن العربي اشتداد الحركة القومي
ال سيما السعودية ، فقد برزت أفكار مناهضة للملكية وللمصالح األجنبيـة ، وأسـتمر هـذا الهـاجس 

وثــورة الـــيمن فــي عـــام  ١٩٥٨أيضــًا بســـبب بعــض األحـــداث اإلقليميــة مثـــل ثــورة العـــراق فــي عـــام 
) بـــــرزت هـــــذه الحالـــــة أيضـــــًا ، بســـــبب  ١٩٧٥ – ١٩٦٤ملـــــك فيصـــــل ( . وفـــــي عهـــــد ال ١٩٦٢

الصــراعات الداخليــة فــي الــيمن ، ولــم تتوقــف حتــى بعــد انســحاب الجــيش المصــري مــن الــيمن بعــد 
، فقـد بـرزت هـذه الحالـة مـن جديـد بعـد اعـالن الحكومـة البريطانيـة فـي عـام  ١٩٦٧حرب حزيـران 

. حيـث أدى  ١٩٧١موعـد أقصـاه نهايـة عـام القاضي باالنسحاب  من شرق السويس فـي  ١٩٦٨
هذا التصريح إلى زيادة مخاوف السعوديين من دور سوفيتي مؤثر في المنطقة من خالل عالقات 

(السوفيت مع العراق وسوريا ومع اليمن الجنوبي والصومال وأثيوبيا وغيرها
82F

٢( . 
ة كـــان مـــن أبـــرز ممـــا تقـــدم يمكـــن القـــول إن الهـــاجس األمنـــي بالنســـبة للعربيـــة الســـعودي    

األسـباب التــي دفعتهــا إلــى هـذه العالقــة (( الخاصــة )) مــع الواليـات المتحــدة ، وال نتجــاوز الحقيقــة 
عندما نضع هذا العامل في مقدمة االعتبارات ، فضًال عن االعتبارات االقتصـادية األخـرى والتـي 

ي إن عالقــــة تطــــورت بوصــــفها نتيجــــة طبيعيــــة بســــبب تطــــور العالقــــات فــــي الجانــــب األمنــــي . أ
الســعودية مــع الواليــات المتحــدة كانــت قائمــة علــى مقايضــة ضــمنية ، حيــث يقــدم األمريكــان الــدعم 
والحمايــة للســعودية واألســرة الحاكمــة فيهــا ، مقابــل الحصــول علــى الــنفط بأســعار رخيصــة لغــرض 

(توفير االستقرار االقتصادي
83F

٣(. 

                                                           
حـوث والمعلومـات ، (بغـداد ) ديل . ر . تاهنين ، تحديات االمن القومي للعربية السعودية ، ترجمة مركـز الب١(

 .  ١٩٨، د . ت) ؛ سافران ، المصدر السابق ، ص 
 للتفاصيل حول المخاوف السعودية من الدور السوفيتي المحتمل في المنطقة راجع ، ) ٢(

                                                                                      
Alvin J. Cottrell ,((British with drawl from the (Persian) Gulf)) , Military Review 
, Vol. 50, No.6    .  1970 .       

 
)٣ (J. hougland and J . Smith ((Saudi Arabia and united states security and in 

dependence )) Survival , volum  20 , part 2 , 1978 , P.81 ;knauerhase R . (( Saudi 
Arabia our convervative  Muslimally )) Current history, vol. 78, part 453, 1980, 

P. 20. 
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ن مجموعــة مــن االعتبــارات أن حضــور الهــاجس األمنــي علــى طــول الخــط ، كــان ناتجــًا عــ
منهــا مــا يتعلــق بالوضــع الــداخلي للمملكــة  ، ومنهــا مــا يتعلــق بــالخوف مــن قــوى خارجيــة او تــأثير 

العامـــل االقتصـــادي ) فـــان -الســـكان-خـــارجي ففيمـــا يتعلـــق بالوضـــع الـــداخلي للمملكـــة (الجغرافيـــة
عطيــــات الجغرافيــــة عمليــــة صــــنع السياســــة الخارجيــــة تســــتمد قــــدرًا مــــن دوافعهــــا ومســــبباتها مــــن الم

(والسـكانية حيـث تعــد هـذه المعطيـات بمثابــة اإلطـار الـذي تســتند عليـه هـذه السياســة
84F

، ففـي عــدد  )١
(من الحاالت تتحدد بعض المصالح واألهداف الوطنيـة باالعتبـارات الجغرافيـة

85F

لـذلك يبقـى عامـل  )٢
ورًا مهمــًا بســـبب د –بوصــفه احــد المســـببات الماديــة فــي الســلوك السياســـي الخــارجي  –الجغرافيــة 

اســتمراريته ( ســلبًا أو ايجابــًا ) فــي التــأثير علــى قــرارات وســلوك صــانع القــرار، وتبــدو أهميتــه مــن 
(خالل حجم الدولة ، وموقعهـا ، وحـدودها

86F

(، وطبوغرافيتهـا، ومواردهـا الطبيعيـة، ومناخهـا )٣
87F

، اذ  )٤
او الزراعة أو كالهما ، كما  تسهم هذه العوامل بدور حيوي  في تحديد اتجاه الدولة نحو الصناعة

(تستطيع تحمل كثافة سكانية كبيرة أو بناء قاعدة اقتصادية أو الدفاع عن أمنها بسهولة 
88F

. لهـذا  )٥
 تكون العوامل الجغرافية في مقدمة االعتبارات عند اتخاذ قرار سياسي معين .

عـــددة أهمهـــا حجـــم أمـــا العامـــل الســـكاني فـــإن أهميـــة تأثيراتـــه السياســـية تـــرتبط بعوامـــل مت    
(وتركيــب الســكان ، ومســتوى التعلــيم ، والقــدرات التقنيــة وتوزيعــه الجغرافــي

89F

، حيــث إن جميــع هــذه )٦
العوامــل تــدخل فــي حســاب القــوى القوميــة وتأخــذ فــي االعتبــار عنــد توجيــه سياســة الدولــة وســلوك 

قليلـة السـكان بالقيـاس صاحب القرار ، ومع إن الكثافة ال تضمن للدولـة نفـوذًا دوليـًا إال أن الدولـة 
إلى مساحتها تفقـد عـادًة ميـزات كثيـرة ، لـذا فـإن حجـم السـكان لـيس فـي حـد ذاتـه مؤشـرًا كافيـًا لقـوة 

                                                           
) أكتـوبر  ٩٠حسن أبو طالب (( أسس صنع السياسة الخارجية السـعودية )) مجلـة السياسـة الدوليـة ع () ١(

 . ٣٨، ص  ١٩٨٧
)٢ (Bahgat korany and Ali E . Hillal , the foreign policies of Arab states , ( 

wastview press , Boulder and London , the American university in Cairo , 
press Cairo , 1984 ) P . 13 .  

مازن الرمضاني ، دراسة نظرية في السـلوك السياسـي الخـارجي ، محاضـرات مطبوعـة بـالرونيو ،     ص ) ٣(
١٢٢ . 

)٤ (Bahgat korany and Ali E . Hillal , Op . cit , P . 13 . 
 . ٣العامري ، المصدر السابق ، ص ) ٥(
 . ١٣٦ – ١٣٢ص الرمضاني ، المصدر السابق ، ص ) ٦(
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90Fالدولــة بــل األهــم هــو تركيــب الســكان وتماســكه االجتمــاعي وثقافتــه ، ومســتواه التعليمــي

وتنــوع  )١(
91Fمهاراته

)٢( . 
ًا وثيقــًا بالجوانــب السياســية ويوضــع فــي أمــا بالنســبة للعامــل االقتصــادي فإنــه مــرتبط ارتباطــ

االعتبــار عنــد اتخــاذ أي قــرار سياســي معــين ، وينبــع تــأثير المتغيــر االقتصــادي فــي ســلوك صــانع 
القــرار عمومــًا مــن نوعيــة المــوارد األوليــة المتــوفرة لــدى الدولــة ومــن نوعيــة تطورهــا   االقتصــادي ، 

أو ألغـراض عسـكرية يتطلـب وجـود إمكانيـة  وان اسـتخدم تلـك المـوارد ألغـراض السياسـة الخارجيـة
وطنيــــة الســــتغاللها بقصــــد التــــأثير ، أي قــــدرة الدولــــة علــــى تعبئــــة هــــذه المــــوارد خدمــــة لسياســــتها 

92Fالخارجية

)٣( . 
عند تطبيق هذه المعايير على المملكة العربية السعودية نجدها تحتل مساحة جغرافية واسعة 

أي مـــا يعـــادل ثلـــث مســـاحة الواليـــات المتحـــدة  % مـــن مســـاحة شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ،٨٠تغطـــي 
93Fوثالثـــة أضـــعاف مســـاحة فرنســـا

) ٥( ٢)      كـــم ٢،٢٢٤،٠٠٠،حيـــث تبلـــغ مســـاحة المملكـــة (  )٤(

ـــــة            ـــــة تجاري ـــــدًا يمنحهـــــا أهمي ـــــل الســـــعودية موقعـــــًا جغرافيـــــًا يكـــــاد يكـــــون فري فضـــــال عـــــن ذلـــــك تحت
94Fالخلـــيج العربـــي والبحـــر األحمـــر) وٕاســـتراتيجية كونهـــا تطـــل علـــى مســـطحين مـــائيين مهمـــين ( 

)٦(    
95Fوتكـــون الخاصـــية الغالبـــة لطبيعـــة جغرافيـــة المملكـــة هـــي الطبيعـــة الصـــحراوية 

، وينعـــدم وجـــود  )٧(
96Fاألنهار والمجاري المائية الدائمة فيها 

، ومناخها شبه استوائي والمطر نادر مما جعل نـدرة فـي  )٨(
97F% فقط من المساحة الكلية٣المزروعة  األراضي الزراعية أيضا حيث تبلغ مساحة األراضي

)١(  . 
إذن يتســـم االقتصـــاد الســــعودي قبـــل البـــدء بإنتــــاج الـــنفط وتصـــديره باعتمــــاده علـــى الزراعــــة 
المحدودة والرعي وعوائـد الحـج السـنوية ، ومنـذ مطلـع الخمسـينات بـدأ إنتـاج الـنفط يهـيمن  بصـورة 

سـاهمًا فـي النـاتج القـومي والمحـدد الـرئيس متزايدة على االقتصاد السعودي بوصفه قطاعـًا رئيسـًا م
                                                           

للتفاصيل حول مشاكل الطبقة المتعلمة بالسعودية راجع هيلز وسافران ، المصـدر السـابق ،           ص  )١(
 .  ٦٢-٥٢ص 

)٢( Bahgat korany and Ali E . Hillal , Op . cit , P . 14 . 
 .  ٢٠العامري ، المصدر السابق ، ص )٣(
 . ١٢٠سالمة ، المصدر السابق ، ص )٤(
؛ حســن البــزاز ، دبلوماســية الــلایر ، (بغــداد ، دار الشــؤون الثقافيــة  ٤٠العلكــيم ، المصــدر الســابق ، ص  )٥(

 .  ٩١) ، ص ١٩٩٠العامة ، 
 . ٦العامري ، المصدر السابق ، ص) ٦(
 .١٢١سالمة ، المصدر السابق ، ص )٧(
 . ١٩نخلة ، أميركا والسعودية ، ص  )٨(
التنمية االقتصادية في المملكة العربية السعودية)) مجلة المستقبل العربي  محمد هشام خواجكية (( تجربة )١(

 . ١٠٩، ص  ١٩٨٦) ، تشرين األول ، ٩٢، ع (
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الوحيــد للنشــاط االقتصــادي فـــي القطاعــات األخــرى . ولهــذا فـــان االقتصــاد الســعودي يشــترك مـــع 
اقتصاديات الدول النامية بجملة من الخصائص أهمها انه اقتصاد وحيـد الجانـب وضـآلة مسـاهمة 

ط ، واالعتمــاد الكبيــر علــى العــالم القطــاع الصــناعي فــي النــاتج القــومي ، وحداثــة تجربــة التخطــي
98Fالخارجي  في مجال التجارة الخارجية  ( االستيراد والتصدير ) وفي مجال التكنولوجيا 

. وكون  )٢(
عوائد الـنفط المصـدر الـرئيس للـدخل السـعودي يعـد عامـل ضـعف لالقتصـاد السـعودي ، لـذلك فقـد 

عينات بمحـاوالت للتنميـة ووضـع الخطـط بدأت الحكومة السعودية ومنذ ازدياد عوائد النفط في السب
99Fالالزمة ألقامة المشاريع الصناعية والزراعية واالستثمارات ومحاولة تحقيق األمن الغذائي 

)٣( . 
لـــم يكـــن هنـــاك تعـــداد ســـكاني فـــي المملكـــة  ١٩٦٢أمـــا فيمـــا يخـــص الســـكان فأنـــه حتـــى عـــام      

م أجـراء أول تعـداد         سـكاني تـ ١٩٦٣وبداية  ١٩٦٢العربية السعودية ، لكن في نهاية عام 
100F

% مـنهم مـن البـدو ٢٠،٨) مليـون نسـمة وكـان  ٣،٢، حيث  سجل أجمالي سكان المملكة بــ ( )٤(
أجرت المملكة تعدادها الثـاني وبلـغ السـكان بموجـب هـذا التعـداد حـوالي  ١٩٧٤الرحل ، وفي عام 

101F% مـنهم مـن البـدو٢٦،٨) مليون نسـمة ، كـان ٧،٠١٢(

م المتحـدة فقـد قـدرت سـكان . أمـا األمـ )٥(
١٩٧٠) مليــون نســمة عــام ٧،٧٤٠وحــوالي ( ١٩٦٠) مليــون علــم ٥،٩٨المملكــة بحــوالي ( 102F

ثــم  )١(
ووصـل فيـه الـرقم إلـى  ١٩٧٣جرى تخمين آخر لسكان السعودية من قبـل األمـم المتحـدة فـي عـام 

 .  )١٩٧٤) مليون ، إال إن الرقم الذي تعتمده المملكة هو رقم التعداد األخير (٩(
أدت قلة عدد سكان المملكة العربية السعودية ، واتساع مساحتها ألى نقص الكثافة السكانية 

٢نسمة/كم ٤،٥والتي وصلت في افضل حاالتها إلى  103F

. كما إن نسبة المتعلمين مـن السـكان ال  )٢(
ودية ، وقد ترك هذا الحال نقصًا في االيدي العاملة الفنيـة التـي تحتاجهـا السـع )٣(104F%٢٠تزيد على 

105Fفي مشاريع التنمية مما دفعها الى االستعانة بالعمال االجانب لتحقيق خططها التنموية 

، لذلك  )٤(

                                                           
 .٢٢العامري ، المصدر السابق ، ص )٢(
خطط  التنمية في السعودية ونتائجها راجع نزار كاظم صـباح ، تطـور التخطـيط االقتصـادي  للتفاصيل حول )٣(

 . ١٩٩٠ربية السعودية ، رسالة ماجستير ، مركز دراسات الخليج العربي ، جامعة البصرة في المملكة الع
 ٤٠أبو طالب ، المصدر السابق ، ص  )٤(
ــة الســعودية )) )٥( ــرحمن الشــامخ (( بعــض المالمــح الديمغرافيــة لســكان المملكــة العربي مجلــة  احمــد عبــد ال

؛ عبــد اهللا ســعود القبــاع ،  ٨٦، ص  ١٩٧٩) ٢٠، ع ( جامعــة الكويــت،  دراســات  الخلــيج  والجزيــرة العربيــة
 . ٢٤) ص ١٩٨٦السياسة الخارجية السعودية ، الرياض ، ( مطابع الفرزدق ، 

 . ٢٤الشامخ ، المصدر السابق ، ص  )١(
 خواجكية ، المصدر السابق . )٢(
 .١٢٨سالمة ، المصدرالسابق ، ص )٣(
 . ٥٠العلكيم ، المصدر السابق ، ص )٤(
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) كان من بـين الهـواجس ١٩٧٥ – ١٩٦٤نستطيع القول إن العامل السكاني في سنوات الدراسة (
106Fاالمنية السعودية بسبب قلته أوًال ، ونوعيته ثانيًا 

)٥( . 
المســاحة فإنهــا تمثــل أيضــًا نقطــة ضــعف فــي مجــال الســيطرة  أمــا عــن توزيــع الســكان علــى

األمنيــة علــى حــدودها البريــة والبحريــة والجويــة بســبب قلــة الســكان قياســًا إلــى ســعة الدولــة وتباعــد 
مراكــز التجمــع الســكاني الواحــد عــن األخــر ، ممــا خلــق لــديها حساســية مفرطــة إزاء قضــية األمــن 

بقضايا األمن والدفاع ال يمكـن أن ينبـع فـي جـزء منـه آال مـن والدفاع ، لذلك فإن اهتمامها الشديد 
107Fوضعها الجغرافي

والسكاني واالقتصادي ، والعوامل الخارجية األخرى والتي سـنتناولها فيمـا بعـد  )٦(
. 

وقــدر تعلــق األمــر بالتــأثيرات الخارجيــة فــإن نشــوء المملكــة العربيــة الســعودية كــان عــن طريــق    
قــــد تــــرك هــــذا االســــتحواذ مشــــاكل حدوديــــة ال حصــــر لهــــا ، كمــــا أن االســــتحواذ علــــى الســــلطة ، و 

تضاريس شبه الجزيرة العربية تجعل الرسم الدقيق للحدود مستحيًال ، والمشكلة األكثر خطـورة هـي 
أن المملكـــة محاطـــة بـــبعض الـــدول التـــي بقيـــت مشـــكلة الحـــدود معهـــا معلقـــة مثـــل (العـــراق والـــيمن 

االردن ) مما جعلها تلجأ الى اقامة عالقات دبلوماسية مع هذه واالمارات العربية المتحدة وعمان و 
108Fالدول ، وهذا ما قام به ابن سعود فعًال في بداية تأسيس المملكة 

)٧( . 
مـــع الحكـــم الملكـــي الهاشـــمي فـــي العـــراق إال إن إبـــن  ١٩٣١وعلـــى الـــرغم مـــن عقـــد معاهـــدة 

ة طويلـة مـن اسـقاط نظـام حكمهـم سعود بقى ينظر بنوع من االرتياب إلى الهاشميين حتـى بعـد فتـر 
109Fفـــي الحجـــاز، فعنـــدما طرحـــت المشـــاريع الهاشـــمية ( الهـــالل الخصـــيب )

110Fو (ســـوريا الكبـــرى)  )١(

)٢( 
عارضـــت الســـعودية هـــذه المشـــاريع بحجـــة إن تحقيقهـــا ســـوف يخـــل بميـــزان القـــوى بـــين الهاشـــميين 

                                                           
 .  ٥١-٥٠مصدر نفسه  ، ص ص ال )٥(
  .  ٢٤العامري ، المصدر السابق ، ص  )٦( 
 . ١١-١٠سافران ، المصدر السابق ، ص ص) ٧( 
الهالل الخصيب مشـروع طرحـه رئـيس الـوزراء العراقـي انـذاك نـوري السـعيد تضـمن توحيـد العـراق وسـوريا  )١(

السـعيد ، اسـتقالل العـرب ووحـدتهم ( الكتـاب واألردن ولبنان وفلسطين في دولة واحدة للتفاصيل راجع نوري 
 ) . ١٩٤٣األزرق ) (( مشروع الهالل الخصيب )) ( مطبعة الحكومة ، بغداد 

) أميـر شـرق األردن ونـص علـى األعتـراف  ١٩٥١ – ١٨٨٢مشروع قدمه األمير عبد اهللا بن الحسـين (  )٢(
رق األردن وفلســطين ولبنــان مــع وضــع باســتقالل الدولــة الســورية الموحــدة التــي تضــم ســوريا الشــمالية وشــ

إدارة خاصة في لبنان وفي فلسطين وٕالغاء وعد بلفور ، للتفاصيل انظر أحمد طريبين ، الوحـدة العربيـة بـين 
)              ص  ١٩٥٧، ( القــاهرة ، معهـــد الدراســات العربيـــة ، المطبعــة الكماليـــة ، ١٩٤٥ – ١٩١٦

 .  ٢٧٥-٢٧٤ص
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111Fوالسعوديين ويلحق الضرر بالمصالح السـعودية 

ة خشـيت مـن المشـاريع ، والحقيقـة أن السـعودي )٣(
الهاشــمية ألن تحقيقهــا يعنــي إقامــة دولــة هاشــمية قويــة قــد تعمــل علــى اخراجهــا مــن الحجــاز الــذي 

. لهذا  رفضت الحكومـة السـعودية المشـاريع الهاشـمية ورفضـت  ١٩٢٥استولت عليه بالقوى سنة 
112FاالولA. Eden تصــريح انطــوني أيــدن 

بنيــت علــى ( وزيــر خارجيــة بريطانيــا انــذاك ) الــذي  )٤(
113Fأساسه هذه المشاريع وعدته يهدف إلى تحقيق أطماع الهاشميين الشخصية

)٥( . 
استمرت الطموحات الهاشمية لتحقيق المشاريع مارة الـذكر، حتـى بعـد تأسـيس جامعـة الـدول 

، وكانـــت نظـــرة الســـعودية تتســـم بالشـــك ألي خطـــوة يقـــوم بهـــا الهاشـــميون أو  ١٩٤٥العربيـــة عـــام 
أن قارب عقد األربعينيات على االنتهاء حتى وجـدت الحكومـة السـعودية نفسـها البريطانيون ، وما 

ـــنفط فـــي واحـــة البريمـــي ـــة ســـببها اكتشـــاف ال 114Fفـــي مشـــكلة مباشـــرة مـــع الحكومـــة البريطاني

ـــم  )١( ، وت
التفاوض بين الطرفين بخصوص هذه المشكلة طيلة النصف األول من عقد الخمسينات من القرن 

                                                           
، ( بيـروت ، مركـز  ١٩٤٥ – ١٩١٩سـا وألمانيـا وايطاليـا مـن الوحـدة العربيـة علي محافظـة ، موقـف فرن )٣(

 . ١١٦) ص ١٩٨٥دراسات الوحدة العربية ، 
قـائًال : (( لهـذه الـبالد وبريطانيـا  ١٩٤١مـايس ٢٩صرح ايدن وزير خارجية بريطانيا تصـريحه االول فـي  )٤(

في مجلس العموم ان حكومة جاللته تعطف كثيرًا تقاليد طويلة من الصداقة مع العرب ... فقد قلت منذ ايام 
قـد خطـى  ]العـالم العربـي [على اماني سوريا في االستقالل ... ولكني سأذهب الى ابعد مـن ذلـك فـاقول ان 

خطوات عظيمة منذ التسوية التي تمت عقب الحرب الماضية ... ويبدو لي انه مـن الطبيعـي تقويـة الـروابط 
لبلـدان العربيـة وكـذلك السياسـية ايضـًا وحكومـة جاللتـه مـن ناحيتهـا سـوف تبـذل الثقافية واالقتصـادية بـين ا

. وقـد كـان هـذا   ٢٣٤تأييدها التام الي خطوة تلقى موافقة عامة ...  )) ، طربين ، المصدر السـابق ، ص
مندوب حكومة فيشي الفرنسية على سوريا والتي احرجـت كثيـرًا  Dantzالتصريح ردًا على تصريحات دانتز 

وكــان ردًا علــى ســؤال احــد  ١٩٤٣شــباط  ٢٤الموقــف البريطــاني ، امــا تصــريح ايــدن الثــاني فقــد كــان فــي 
 .  ٢٦٨-٢٦٧اعضاء مجلس العموم البريطاني ، للتفاصيل راجع المصدر نفسه ، ص ص 

لعلـم خيري الدين الزركلـي ، شـبه الجزيـرة العربيـة فـي عهـد عبـد العزيـز ، الجـزء الثالـث ، ( بيـروت ، دار ا )٥(
 . ١١٤٩) ص ١٩٧٧،  ٢للماليين ، ط

، تتـألف البريمـي مـن  ٦) ص ١٩٥٥طه الفياض ، عدوان األنكليز على واحـة البريمـي ( مطبعـة السـجل  )١(
ثمان قرى محاطة بواحات المياه ست منها حسب ادعاء بريطانيا في أراضي أبو ظبـي وٕاثنـان ضـمن سـلطنة 

ت في الشريط السـاحلي المجـاور لخـور  العديـد بـين قطـر وأبـو مسقط وعمان أما االدعاءات السعودية فتمثل
ظبي واجزاء كبيرة من ابو ظبي وشمال عمان على اعتبار ان هذه المنطقة كانت تؤخذ منها الزكـاة للحكومـة 

 السعودية ، 
 . Mordechai Abir, Oil Power and politics, conflict in Arabia, The Red See and 

the Gulf (London1974) p.14 .   
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115Fالعشــرين 

ت قــوات أبــو ظبــي وقــوات مســقط وعمــان تعاونهمــا قــوات ســاحل عمــان ، إلــى أن قامــ )٢(
١٩٥٥تشـرين األول  ٢٦بالسـيطرة علـى البريمـي فـي  116F

. وقــد أدت هـذه األحـداث إلـى زيـادة حــدة  )٣(
الهــاجس األمنــي لــدى الســعودية خصوصــًا بعــد الموقــف األمريكــي المــتحفظ مــن اســتيالء بريطانيــا 

117Fعلى الواحة

المتحدة يومئذ بسبب موقف السـعودية مـن المشـاريع الغربيـة ، وكان تحفظ الواليات  )٤(
 )  ٥(وعالقتها القوية مع مصر في هذه الفترة .

118F

٣ 
بقى هاجس األمن يظهر تارة ويختفي تارة أخرى ، وبرز هذا الهاجس بشكل واضح في فترة 

ذه تنـــامي التيـــار القـــومي ، وظهـــور األفكـــار الناصـــرية فـــي الخمســـينيات كمـــا ذكرنـــا حيـــث نمـــت هـــ
عنـدما تـم  ١٩٥٥األفكار في السعودية ، خاصة في أوساط المثقفين وتأكدت هذه الحالة فـي عـام 

اكتشاف تنظيم للضباط األحرار شبيه بتنظيم الضباط األحـرار فـي مصـر، وتعمقـت أكثـر فـي عـام 
واحتجاجــات مؤيــدة فــي فتــرة العــدوان الثالثــي علــى مصــر عنــدما طافــت الــبالد مظــاهرات  ١٩٥٦
اصـــر ومنـــددة باالســـتعمار والصـــهيونية ومطالبـــة بضـــرورة تـــأميم المصـــالح األجنبيـــة فـــي لعبـــد الن

119Fالبالد

حيث دلت هذه األحداث علـى وجـود تيـار قـومي مـوال  للناصـرية ممـا جعـل الملـك سـعود  )١(
120Fيتخذ بعض اإلجراءات الصارمة للحد من انتشار هذه األفكار

)٢( . 
بعها الوطني والقومي والتقـدمي ،  إلـى تأكيـد في العراق ، واتضاح طا ١٩٥٨أدى قيام ثورة 

المخاوف السعودية وزيادة حساسـيتها تجـاه األمـن ، لـذلك ناصـب الحكـام فـي السـعودية هـذه الثـورة 

                                                           
،  ٨١تقـارير المفوضـية العراقيـة فـي جـده ، و٣١١/  ٢٦٤٠للتفاصيل حول المفاوضات راجـع د . ك . و  )٢(

 . ١٥٩ص
 . ٢٢الفياض ، المصدر السابق ، ص )٣(
قـــام الســـفير األمريكـــي فـــي الســـعودية بعـــد احـــتالل بريطانيـــا للبريمـــي بإرســـال برقيـــة إلـــى وزارة الخارجيـــة  )٤(

دعا فيها حكومته إلى ضرورة اتخاذ موقف أمريكي في ضوء  ١٩٥٥تشرين الثاني    ٢٦اريخ  األمريكية بت
التطورات األخيرة ألن الملك سعودي يتطلع إلى معونة أمريكية إال أن دعوة السـفير لـم تحقـق نتـائج حاسـمة 

 إذ لم تعير اإلدارة األمريكية أهمية للموقف للتفاصيل راجع : 
F. R. U. S 1955-1957, Vol. Xlll Telegram from the Embassy in Saudi Arabia to 
the Department of state, Jeddah, 6 November. 1955, (Washington, 1988) P. 286.  
     

المصــري فــي هــذه الفتــرة راجــع محمــد علــي محمــد التمــيم ، العالقــات  –) للتفاصــيل حــول التقــارب الســعودي٥(
،      ١٩٩٩، رســالة ماجســتير ، كليــة التربيــة ، جامعــة الموصــل ،  ١٩٦٧-١٩٥٢المصــرية  –الســعودية 
 .   ٥١-٤٣ص ص 

 . ١٩٧الزيدي ، المصدر السابق ، ص )١(
فاســيليف ، تــاريخ العربيــة الســعودية ، ترجمــة خيــري الضــامن وجــالل الماشــطة ، ( موســكو ، دار التقــدم  )٢(

 . ٤١٦- ٤١٥)  ، ص ص ١٩٨٦
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121Fالعـــداء 

بعـــد ثـــورة الـــيمن حيـــث  ١٩٦٢. ثـــم عـــادت المخـــاوف الســـعودية وزادت أكثـــر فـــي عـــام  )٣(
نظــام الملكــي وٕابدالــه بنظــام جمهــوري علــى عــدتها الســعودية نــذير شــؤم ، واعتقــدت إن اإلطاحــة بال

تهديدًا لحكم األسـرة  نمط ما هو موجود في مصر ، يعني خروج اليمن من الحظيرة الملكية ويمثل
الســعودية ، وٕان نجــاح الثــورة هــذا يــؤثر علــى اســتقرار الســعودية مــن جــراء احتمــال تســرب مفعولهــا 

122Fإليهــا

عــد الثــورة إلــى قــوى تجبــرهم علــى إعــادة ، وتخــوف آل ســعود مــن احتمــال تحويــل الــيمن ب )٤(
123Fترسيم الحدود ال سيما في الجنـوب 

، وان مسـاندة مصـر السـريعة للثـورة يعنـي ان عبـد الناصـر  )٥(
يريــد أن يجعــل مــن الــيمن قاعــدة لتعزيــز نفــوذه فــي منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة لإلطاحــة بالنظــام 

124Fالســـعودي

125Fفـــي الـــبالد ، والســـيطرة علـــى المصـــادر النفطيـــة الهائلـــة )٦(

وممـــا زاد مـــن مخـــاوف آل  )٧(
سعود قطع قادة الثورة العالقات الدبلوماسـية معهـم والوقـوف إلـى جانـب مصـر فـي مهاجمـة  نظـام 

126Fالحكم السعودي إعالميا

)٨( . 
ونتيجة لذلك ازداد الهاجس األمني ال سيما بعد رفض الواليات المتحدة طلب األميـر فيصـل 

صـف الطـائرات المصـرية لألراضــي السـعودية فـي تشـرين الثــاني بالتـدخل العسـكري فـي الــيمن ، وق
١٩٦٢، واعتراف الواليات المتحدة بالنظام الجمهوري في اليمن في كانون االول  ١٩٦٢ 127F

)١(    . 
أدت هذه الظروف إلى إسـراع المملكـة العربيـة السـعودية نحـو الواليـات المتحـدة ، لغـرض    

ية . ومنـذ ذلـك التـاريخ بـدأت الحكومـة السـعودية تفكـر طلب المسـاعدة فـي تطـوير القـدرات العسـكر 

                                                           
)) مجلــة افــاق عربيــة ،  ١٩٥٩ – ١٩٥٨ي . (( موقــف آل ســعود مــن ثــورة العــراق مؤيــد ابــراهيم الونــداو  )٣(

 .  ٢٨،  ص  ١٩٩١) ٥بغداد ، ع (
)  ١٩٩٧فواز جرجس ، النظام اإلقليمي العربي والقوى الكبرى ، ( بيروت ، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة  )٤(

 . ٢٠٥ص
التـي  ١٩٣٤لطائف المعقودة بين البلـدين عـام خضعت عسير ونجران للسيطرة السعودية بموجب معاهدة ا )٥(

بموجبها تنازل اإلمام يحيى عن سيطرته على هاتين المنطقتين للسعودية ، بسبب موقفه العسكري الضعيف 
،  ١٩٨٠ - ١٩٦٢السـعودية  –الذي استغله ابن سعود، خديجة احمد علي الهيضـمي ، العالقـات اليمنيـة 

؛ عبـد الـرزاق خلـف  ١٢٤، ص ١٩٨٣علوم السياسية ، جامعة القـاهرة رسالة ماجستير ، كلية االقتصاد وال
دراسة في العالقات السياسية، اطروحـة دكتـوراه ،  ١٩٧٠ – ١٩٣٢السعودية  –الزيدي ، العالقات اليمنية 

 . ١٤٨، ص ١٩٩٦كلية التربية األولى ( ابن رشد ) جامعة بغداد 
ور السعودية في انفصال الجمهورية العربيـة المتحـدة عـام رفعت مصر شعار اسقاط األنظمة الملكية بعد د )٦(

١٩٦١. 
 . ٢٠٥جرجس ، المصدر السابق ، ص )٧(
، رسـالة ماجسـتير ، كليـة  ١٩٦٧ – ١٩٦٢ابراهيم فنجان صدام االمارة ، الواليات المتحدة وحـرب الـيمن  )٨(

 . ٢٨، ص ١٩٩٥التربية ، جامعة البصرة 
 . ٢٩االمارة ،المصدر السابق ، ص )١(
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جديًا بضرورة بناء جيش قوي وامتالك أسلحة حديثـة وبنـاء منشـئات عسـكرية علـى الطـراز الغربـي 
، وكانــت الشــركات األمريكيــة أول مــن اســتجاب لــذلك بســبب العالقــة   القويــة ، والمصــالح المهمــة 

 للواليات المتحدة في السعودية .
، صـــدر أعـــالن  ١٩٦٧المصـــرية فـــي الـــيمن فـــي عـــام  -هـــاء المواجهـــة الســـعودية بعـــد انت

، مما أثار المخـاوف السـعودية  ١٩٦٨االنسحاب البريطاني من الخليج العربي في كانون الثاني  
128F، وعمـق الهـاجس األمنـي بسـبب تزايـد األطمـاع الفارسـية

، ونظـرة الشـاه التوسـعية وأطماعـه فـي  )٢(
في بناء جيشه وتسـليحه بأسـلحة حديثـة ، وازدادت هـذه الحالـة بعـد صـدور  الخليج العربي ومضيه

129Fمبدأ نيكسون

)٣(  . 
كل هذه األمور دفعت المملكة العربيـة السـعودية إلـى بنـاء جـيش حـديث واالسـتفادة مـن مبـدأ 
نيكســــون والمحافظــــة علــــى الوضــــع القــــائم فــــي الخلــــيج العربــــي بعــــد انســــحاب بريطانيــــا ، وبــــدأت 

ضـخمة جـدًا للجوانـب الدفاعيـة واألمنيـة ، وأصـبحت مـن أكبـر الـدول المسـتهلكة بتخصيص مبـالغ 
١٩٦٩للســـالح فـــي الـــوطن العربـــي بعـــد عـــام  130F

، وقامـــت طـــول فتـــرة الســـبعينات ببنـــاء عـــدد مـــن )٤(
المشاريع العسكرية الضخمة ، وبلغ قيمة ما حصلت عليه المملكـة العربيـة السـعودية مـن المعـدات 

) مليـــار فـــي عـــام ١،١٥و (١٩٧٠) مليـــون دوالر فـــي عـــام ٤٠٠،٥ي (والخـــدمات األمريكيـــة حـــوال
، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن زيــادة االهتمــام ببــرامج وخطــط  ١٩٧٤ومليــاري دوالر فــي عــام  ١٩٧٣

التنمية في السعودية قد أدى إلى مزيد من التعاون مع الواليات المتحدة للحصول على التكنولوجيا 
التـي أدت  ١٩٧٤ظاهر التعاون بـين الـدولتين توقيـع اتفاقيـة عـام والخبرة الفنية األمريكية ، ومن م

131Fاألمريكية المشتركة للتعاون االقتصادي والعسكري –إلى تشكيل اللجنة السعودية 

)١( . 
دفــع الهــاجس األمنــي الســعودية إلــى إقامــة عالقــة خاصــة مــع الواليــات المتحــدة ، ونــتج عــن 

السياسة الخارجية وتوكيد للكثير مـن المواقـف  بـين هذه الحالة حصول كثير من نقاط االلتقاء في 
الدولتين ، وحتى نقاط االفتراق والتي من أهمها القضية الفلسطينية التـي ال يمكـن تفسـيرها إال فـي 
إطـــار هـــذا العامـــل حيــــث إن الموقـــف الســـعودي المؤيـــد للحقــــوق الفلســـطينية نـــابع أوًال مـــن رغبــــة 

                                                           
لم تكن تتردد على لسان المسـؤولين اإليـرانيين سـوى عبـارة (العـودة إلـى الخلـيج) ، األمـر  ١٩٦٨في عام  )٢(

حســب  –ســنة الماضــية  ١٥٠الــذي مــن شــأنه أن يصــحح الوضــع الــذي خلفــه الوجــود االســتعماري طــوال 
ــيج العربــي اصــبح فــي صــلب االســتراتيجية اإليرانيــة  –التعبيــر اإليرانــي  ــذ عــام   أي إن الخل ،  ١٩٦٨من

 . ٥٨٦،  ٥٨١سالمة ، المصدر السابق ، ص ص
 . ٥٨٦المصدر نفسه ، ص )٣(
،  (بيـروت ،  ١٩٩٠-١٩٧٠االنفاق العسكري في الوطن العربـي  -عبد الرزاق الفارس ، السالح والخبز  )٤(

 . ١٤١) ص ١٩٩٣مركز دراسات الوحدة العربية ، 
)١(  M. E . S . S. , Howard, op. Cit, p. 412 .   
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، وكذلك  ١٩٦٧د تراجع المد القومي أثر حرب حزيران السعودية بزعامة الوطن العربي خاصة بع
لكــي تســكت أصــوات المعارضــة التــي تعالــت فــي الــداخل والخــارج أيضــًا وتكســب ود الــرأي العــام 

 العربي واإلسالمي .
ان الحضــور الــدائم للهــاجس األمنــي فــي التفكيــر الســعودي جعــل صــانع القــرار فــي المملكــة 

د علــى قــوة جويــة ضــاربة يكــون فــي مقــدورها التغلــب علــى العربيــة الســعودية يخطــط فــي االعتمــا
مشــكلة المســافات الطويلــة التــي تفصــل بــين مــدنها وقراهــا وحــدودها هــذا مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة 
أخرى حتم عليهـا إن يـدخل فـي مفاوضـات السـتيراد السـالح والتقنـات العسـكرية مـن الـدول الغربيـة 

132Fعمومًا والواليات المتحدة خصوصاً 

ن الحاجة الدفاعية للمملكة باتجاه تحقيـق     األهـداف لتأمي )٢(
133Fاألمنية والسياسية

، والمملكة العربية السعودية كما وصـفها غسـان سـالمة          (( بلـد قليـل  )٣(
الســكان ، يتمتــع بثــروات كبيــرة ، ولكنــه ال يمتلــك قــوة عســكرية ذات شــأن ، وهــي بلــد محــاط بــدول 

134Fتسلح أحيانًا ))مكتظة بالسكان ، فقيرة وجيدة ال

)٤( . 
 

ـــدافع االقتصـــادي والحاجـــة الســـعودية الـــى الخبـــرة الفنيـــة االمريكيـــة ، فـــان       امـــا فيمـــا يخـــص ال
التطور الكبيـر فـي العالقـة بـين كـل مـن الواليـات المتحـدة والسـعودية ، والـذي كـان السـبب األسـاس  

دعم األمريكـــي . أدى الـــى  فيـــه هـــو تـــدعيم األمـــن الســـعودي ، وحاجـــة الســـعودية المســـتمرة إلـــى  الـــ
تطــورات مهمــة فــي العالقــات  بــين الطــرفين علــى صــعد مختلفــة اخــرى ايضــا بمــا فيهــا االقتصــادي 
والتعليمي ، فقد رات المملكة العربية السعودية انها بحاجة الى الدعم والمشـورة االمريكيـة فـي اقامـة 

ان للبعثات األمريكية ، والزيـارات التـي المشاريع الصناعية والزراعية والتحديثية بكافة أشكالها ، وك
يقـــوم بهــــا رجـــال األعمــــال األمريكـــان ، الــــرأي األول واألخيـــر فــــي إقامـــة أي مشــــروع تنمـــوي  فــــي 

تصدر معظمها إلى  )السعودية ، كما ان  سلعة التصدير األساسية في السعودية ( النفط ومشتقاته
مليــون دوالر  ٥٤٥إلــى الواليــات المتحــدة مــن الواليــات المتحــدة ، فمــثًال زادت الصــادرات الســعودية 

مليون دوالر في عام  ٢٩٨٧ثم ارتفعت إلى  ١٩٧٤مليون دوالر عام  ١٧٨٦إلى  ١٩٧٣في عام 
، وتبين هذه األرقام مدى حاجة السـعودية إلـى الواليـات المتحـدة علـى اعتبـار إنهـا (الزبـون  ١٩٧٥

135Fالرئيس) لشراء النفط السعودي

)١( ، 
 حاجة الواليات المتحدة الملحة الى النفط السعودي ايضًا .  وتوضح ايضًا مدى

                                                           
 .  ١٤العامري ، المصدر السابق ، ص )٢(
 . ٣٠القباع ، المصدر السابق ، ص )٣(
 . ١٥٥نقًال عن سالمة ، المصدر السابق ، ص )٤(
    M. E . S . S Howard, op. Cit, p. 454 , .؛ ١٠٩محمد جاسم محمد ، المصدر السابق ، ص )١(
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وفــي مجــال القيــام بعمليــات التنميــة فــي الســعودية فــان للشــركات األمريكيــة حصــة األســد فــي       
القيام بهذه المشاريع ، حيث يعمل فـي السـعودية عـدد مـن الشـركات وعلـى مختلـف األصـعدة منهـا 

لخدمي ، فعلى سبيل المثال وصـلت بعثـة تجاريـة أمريكيـة إلـى العسكري ومنها االقتصادي ومنها ا
ضـــمت خمســـة مـــن رجـــال األعمـــال األمريكـــان يمثلـــون مختلـــف  ١٩٦٦شـــباط  ٢١الســـعودية فـــي 

الفروع الصناعية ، واثنين من موظفي وزارة التجارة وكان هدف البعثة افتتاح سوق كبرى للبضائع 
الصـــناعات األمريكيـــة فـــي هـــذا الســـوق، أهمهـــا  األمريكيـــة فـــي الســـعودية ، وقـــد مثلـــت عـــددًا مـــن

صناعة المعدات المستعملة في شبكات المياه وتصريفها والتخلص مـن النفايـات وتنظيـف الشـوارع 
والري، ومضخات المـاء ،وصـناعة البضـائع االسـتهالكية، وآالت البنـاء ولـوازم المكاتـب والمـدارس 

136Fوالتجهيزات الصناعية العامة

وافق الملك فيصل على تجديد اتفاقية مع  ١٩٦٦آذار  ١١. وفي  )٢(
، وكـان الهـدف منهـا هـو اسـتمرار الشـركة    Arthur de littleالشـركة األمريكيـة ارثـر دي لتـل

بتقــديم االستشــارات الفنيــة والصــناعية فيمــا يتعلــق بتطــوير قطاعــات الصــناعة الســعودية ، اذ تقــوم 
ـــد التقيـــيس هـــذه الشـــركة بتنفيـــذ األنظمـــة المتعلقـــة بالصـــناعة، و  ـــديم المســـاعدة فـــي برنـــامج توحي تق

والسيطرة النوعية ، وتقديم المساعدة في مشروع صـوامع الغـالل ومطـاحن الـدقيق ومصـانع العلـف 
، وتقـديم الدراسـات الخاصـة لغـرض االسـتثمارات الصـناعية والجـدوى االقتصـادية والتـرويج لفـرص 

137Fرياالستثمار الصناعي والمساعدة في مجال التنظيم التجا

)٣( . 
كـانون االول  ١٣وفي مجال التعـاون والحاجـة إلـى الخبـرة الفنيـة أيضـًا تـم توقيـع اتفـاق فـي  

بين السعودية ومكتب المياه المالحـة التـابع لـوزارة الداخليـة األمريكيـة إلنشـاء معمـل لتحليـة  ١٩٦٧
138Fميــاه البحــر وانتــاج الكهربــاء لمدينــة جــدة 

فــي الســعودية ، وهــذا المصــدر يعــد ثالــث اهــم مصــدر  )٤(
139Fبعــد الميــاه الجوفيــة وميــاه األمطــار

 ١٨، وتقــدر تكــاليف المعمــل بموجــب هــذا االتفــاق حــوالي  )١(
كيلــــو واط مــــن الطاقــــة الكهربائيــــة وخمســــة  ٥٠،٠٠٠مليــــون دوالر علــــى أن تكــــون طاقــــة إنتاجــــه 

 . )٢(140F ١٩٦٩ماليين غالون من المياه العذبة يوميًا بدًء من عام 

                                                           
 . ١٩٦٦شباط  ٢٢صحيفة الهدى في  )٢(
، وثــائق وأحــداث وآراء سياســية ، إعــداد جبــران شــامية ، ( بيــروت ، دار االبحــاث  ]العــالم العربــي[ســجل  )٣(

 .   ١٩٦٧اذار  ١٢؛ جريدة الحياة البيروتية في  ٢١١ص ١٩٦٧والنشر ) مارس 
 . ١٩٦٧كانون االول   ١٤جريدة النهار البيروتية في  )٤(
تحدي واالسـتجابة ، ( بيـروت ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة عبد المالك خلف التميمي ، المياه العربية ال )١(

 . ١٨٦) ص ١٩٩٩
العـــالم   [؛ ســـجل  ٧٧روي بـــوبكن ، تحليـــة ميـــاه البحـــر ، ( بيـــروت دار اآلفـــاق الجديـــدة . د . ت ) ص )٢(

 . ٧٠١، ص ١٩٦٧، ديسمبر  ]العربي 
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ودية علـى الواليـات المتحـدة أيضـا،  قامـت وزارة الصـناعة الســعودية وفـي إطـار اعتمـاد السـع
لتنفيذ مخازن لألغذية مع شركة أمريكية متخصصة بهذا المجال  ١٩٦٩أيار  ٢٨بتوقيع عقد في 

141Fوقد قام بتوقيع العقد وكيل وزارة التجارة والصناعة (عمر فقية )

)٣(  . 
تشرين الثـاني   ٩ات تبرعت السعودية في أما في مجال تطوير برامج التعليم وتطوير الجامع

) ألـف دوالر لجامعـة هـارفرد األمريكيـة لغـرض إنشـاء المختبـرات الطبيـة التـي ٦٦٦بمبلغ ( ١٩٦٩
تعمـــل علـــى مكافحـــة أمـــراض التراخومـــا والبلهارزيـــا وامـــراض أخـــرى مهمـــة فـــي   منطقـــة الخلـــيج 

142Fالعربي

ائب الملـك وولـي العهـد انـذاك فـي التقى األمير خالد ن ١٩٧٠تشرين االول   ٢١. وفي  )٤(
مكتبـه برؤسـاء بعــض الجامعـات األمريكيـة الــذين قـدموا إلــى المملكـة لزيـارة كليــة البتـرول والمعــادن 
بدعوى مـن وزيـر الـنفط والثـروة المعدنيـة وقـد قـام هـؤالء بتقـديم المشـورة فـي تطـوير التعلـيم وتعـديل 

143Fالمناهج

)٥( . 
الغرفة التجارية األمريكية ، السعودية وكان الهدف زارت بعثة  ١٩٧١تشرين االول   ٦وفي 

144Fمــن الزيــارة إجــراء عــدد مــن الدراســات والمناقشــات حــول مختلــف المشــاريع فــي   المملكــة

، وفــي  )٦(
وافــق بنــك التصــدير واالســتيراد األمريكــي  علــى تقــديم قــرض الــى شــركة  ١٩٧١تشــرين االول  ١١

% مـــن نفقـــات شـــراء خمـــس ٣٦ر لتحويـــل دوال ١٣،٤٢٨،٠٠٠الخطـــوط الجويـــة الســـعودية مبلـــغ 
مـع محركـات إضـافية وقطـع غيـار ، وذكـر المتحـدث باسـم البنـك إن  ٧٣٧طائرات من نوع بوينـغ 

دوالر يتم إيفاءه عن طريق مبلغ نقدي تدفعه   ٣٧،٣٠٠،٠٠٠المتبقي من مجموع النفقات البالغة 
 Morganراســت % مــن شــركة مورغـــان غــار أنتــي ت٤٠% وتحويــل ٢٠مؤسســة الخطــوط يبلــغ 

Guarantee Trust  مـن شـركة بوينـغ٤في نيويـورك ومـا نسـبته %Boeing     علـى ان يـتم ايفـاء ،
بحيث يوفي قرض بنك  ١٩٧٢تشرين الثاني  ١٥قسطًا نصف سنوي ابتداًء من  ١٤القروض في 

145Fيـة% علـى األرصـدة المتبق٦التصدير واالستيراد من األقساط السبعة األخيرة بفائدة سـنوية تبلـغ 

)١( 
. 

وفـــي مجـــال اعتمـــاد الســـعودية علـــى الواليـــات المتحـــدة أيضـــا زار عـــدد مـــن رجـــال األعمـــال 
مــــع هشــــام نــــاظر وزيــــر الدولــــة  ١٩٧٤شــــباط  ١٥األمــــريكيين الســــعودية ، وعقــــدوا اجتماعــــًا فــــي 

السعودي ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط حيـث مثـل رجـال االعمـال هـؤالء مجموعـة مـن شـركات 

                                                           
 . ٤٩، ص ١٩٦٩، مايو  ]العالم العربي  [؛ سجل  ١٩٦٩أيار  ٢٨) صحيفة عكاظ السعودية في ٣(
 . ١٩٦٩تشرين الثاني  ١٠صحيفة البالد السعودية في  )٤(
ـــالم العربـــي  [ســـجل  )٥( ـــانون االول   ]الع ؛ صـــحيفة  ٤٥٤، ص ١٩٧٠تشـــرين االول وتشـــرين الثـــاني وك

 . ١٩٧٠اذار  ٢١الرياض في 
  . ٢٣٣ص ١٩٧١ديسمبر  –، أكتوبر  ]العالم العربي  [سجل  )٦(
 . ٢٣٣، ص١٩٧١ديسمبر  –، أكتوبر  ]م العربي العال [سجل  )١(



 

 
٣٩ 

 ألولالفصل ا

الواليــات المتحــدة ، وتــم فــي هــذا االجتمــاع مناقشــة بعــض جوانــب سياســة المملكــة االســتثمار فــي 
146Fالنفطيــة وتـــم أيضــا مناقشـــة التعـــاون االقتصــادي بـــين البلـــدين

اســـتقبل  ١٩٧٤شـــباط  ٢٧. وفــي )٢(
 Chase Manhattanمــدير بنــك (تشــيز مانهــاتن)  D. Rockefellerالملــك فيصــل دايفــد روكفلــر 

Bank  ر المتعلقـة بالجوانــب االقتصـادية وخاصـة الفــوائض الماليـة وكيفيــة وتـم مناقشـة بعــض األمـو
147Fاستثمارها

)٣(  . 
أعلن في الرياض وواشنطن في بيان مشترك عن اتفـاق البلـدين علـى  ١٩٧٤نيسان  ٥وفي 

تقويــة التعــاون بينهمــا فــي الميــادين االقتصــادية والصــناعية والعســكرية وقــال المتحــدث باســم وزارة 
ة (( بان شركاء أمريكا األوربيين قد استشيروا على مستوى مناسب قبل ان تقرر الخارجية األمريكي

الواليات المتحدة توسيع التعاون مع المملكة وهي بالطبع حليف تقليـدي قـوي للواليـات المتحـدة فـي 
148F)) ]الشــرق االوســط  [

، ويبــدو أن استشــارة الحلفــاء األوربيــين علــى حــد تعبيــر النــاطق باســم  )٤(
ـــى عقـــود أو التزامـــات الخارجيـــة ا ـــة مـــن الحصـــول عل ـــع أي دول ـــة لمن ـــم تكـــن إال محاول ـــة ل ألمريكي

اقتصادية مع المملكة ال سيما إذ علمنا بأن فرنسا تقدمت بمشروع من ست نقاط لتطوير قطاعات 
149Fالتنمية في السعودية ، ولم تستشـر الواليـات المتحـدة سـلفًا بهـذا الموضـوع

لـذلك عجلـت الواليـات  )٥(
 مع السعودية.  ١٩٧٤قد اتفاق حزيران المتحدة بع

سعت الواليات المتحدة األمريكيـة إلـى تقويـة عالقاتهـا مـع السـعودية فـي المجـاالت األخـرى        
150Fغير السياسية مثل المجال الصـناعي واإلداري والتنمـوي

، حيـث قـام األميـر فهـد وزيـر الداخليـة  )٦(
بزيــارة رســمية للواليــات المتحــدة  ١٩٧٤يــران الســعودي والنائــب الثــاني للملــك فيصــل انــذاك فــي حز 

151Fاألمريكية بـدعوى مـن الـرئيس األمريكـي ريشـارد نيكسـون

، وقـد رافـق الـوزير السـعودي وفـُد مهـم  )١(
يضم أميرين آخرين وثالثة وزراء ، واحد نواب الـوزراء ، وخمسـة ضـباط كبـار ومستشـارًا قانونيـًا ، 

152Fسعودي الشيخ أحمد زكي يمانيوكان أهم عضوا في هذا الوفد وزير النفط ال

)٢( . 

                                                           
 . ٢٧ص ١٩٧٤يونيو  –، يناير  ]العالم العربي  [سجل  )٢(
 المصدر نفسه . )٣(
 . ٢٧، ص ١٩٧٤يونيو  –يناير  ]العالم العربي  [سجل  )٤(
 المصدر نفسه . )٥(
كـز دراسـات الوحـدة العربيـة،  محمد جواد رضا ، صـراع الدولـة والقبيلـة فـي الخلـيج العربـي ، ( بيـروت ، مر  )٦(

 . ١٣٤-١٣٣)  ص ص ١٩٩٧
 . ٢٨، ص ١٩٧٤يونيو  –، يناير  ]العالم العربي  [سجل  )١(
 المصدر نفسه .  )٢(
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 ألولالفصل ا

عقـــد األميـــر فهـــد وزيـــر الداخليـــة والوفـــد المرافـــق لـــه فـــي هـــذه الزيـــارة اجتماعـــات عمـــل عـــدة 
ولقاءات اجتماعية مع وزير الخارجية كيسنجر ووزير المالية وليم سايمون ، ووزير الـدفاع جـيمس 

 .  )٣(F. Dnat 153F، ووزير التجارة فردرك دنت J. Schlesingerشيلسنيغر
الـــذي تعهـــد فيـــه البلـــدان بتعزيـــز تعاونهمـــا  ١٩٧٤جـــاءت هـــذه الزيـــارة لتكمـــل تفـــاهم نيســـان 

154Fاالقتصــادي والصــناعي والعســكري

 ٧، وقــد اســتقبل الــرئيس األمريكــي الوفــد الســعودي فــي يــوم  )٤(
 والقى كلمة ترحيبية اشاد فيها بعمق الروابط بين البلدين وقوتها .  وقد رد االمير ١٩٧٤حزيران  

فهد على كلمة الرئيس اكـد فيهـا ايضـًا علـى قـوة العالقـة بـين الـدولتين ووصـفها بانهـا     (( نابعـة 
155Fمن القلب ))

، وفي االجتماع تم تناول ثالث قضايا مهمة األولى هـي الـنفط وبالتحديـد قضـية   )٥(
يهـا ؟ ، والثالثـة السعر والكمية ، والثانية هي ماذا ستفعل السعودية باألموال الهائلة التي تتـدفق عل

156Fقضــية الوضــع العســكري فــي شــبه الجزيــرة العربيــة عمومــًا والخلــيج العربــي خصوصــاً 

، وتباحثــا  )٦(
ايضًا في طرق توسيع التعاون االقتصادي والصناعي والدفاعي بين السعودية والواليات المتحدة ، 

157F)  وتطرقــا ايضـــًا الــى قضـــية تحقيــق مـــا يســمى (ســـالم ) فــي (الشـــرق        االوســـط

، اال ان  )٧(
تنــاول هــذا الموضــوع كــان هامشــيًا لعــدم رغبــة االدارة االمريكيــة فــي حــل هــذا الموضــوع وفقــًا لمبــدأ 
العدالـــة والقـــانون الـــدولي ، حيـــث كـــان الهـــدف مـــن هـــذه الزيـــارة هـــو التوقيـــع علـــى اتفـــاق للتعـــاون 

 االقتصادي واالمني بين الطرفين .
158Fلطرفين على اتفاق للتعاون األمـنـــيتم التوقيع بين ا ١٩٧٤حزيران    ٨وفي 

)٨(  
 
 

159Fواالقتصــادي وتشــكيل لجــان مشــتركة  بهــذا الخصــوص

، حيــث تــرأس اللجنــة المشــتركة للتعــاون  )١(
االقتصـــادي كـــل مـــن وزيـــر الخزانـــة األمريكـــي ووزيـــر الدولـــة الســـعودي للشـــؤون الماليـــة واالقتصـــاد 

                                                           
 .  ٥٠منشورات اتحاد شعب الجزيرة العربية ، ص ١٩٧٤) ٧مجلة صوت الطليعة ع( )٣(
 . ٢٩، ص ١٩٧٤يونيو  –يناير  ]العالم العربي  [سجل  )٤(
 . ٥٠، ص ١٩٧٤) ٧الطليعة ع( صوت )٥(
 . ٢٩، ص ١٩٧٤يونيو  –يناير  ]العالم العربي  [للتفاصيل حول هذه المواضيع الثالثة راجع سجل  )٦(
 المصدر نفسه . )٧(
 سوف نشير الى هذا االتفاق عند حديثنا عن التعاون العسكري في هذه الدراسة . )٨(

)١(  Jean- Louis Souie Lucien ,Champion LeRoyaume d’Arabie Saouditel’e 
periodps temps modernes, ( editions Albin Micher paris 1978 ) p.202. ; Anthony 
cordesman, The Gulf and Search For Strategic stability, (London 1984) p. 333 ;  

ركز البحوث والمعلومـات (بغـداد ، دافيد . أي . لونغ ، الخليج : مقدمة لشعوبه وسياساته واقتصاده ، ترجمة م
   .١٥٧د. ت.) ص 
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تجــارة والعلـــوم وتــدريب القــوة البشـــرية الــوطني وغــرض هــذه اللجنـــة هــو تطــوير بـــرامج التصــنيع وال
والزراعية  ، وتم إنشاء مجموعات عمل خاصـة لكـل مـن التصـنيع والطاقـة البشـرية والتعلـيم والعلـم 

160Fوالتكنولوجيا والزراعة ، تعمل تحت إشراف اللجنة المشتركة للتعاون االقتصادي

)٢( . 
وتـم فـي  ١٩٧٤شـرين األول عقد االجتماع األول للجنة المشـتركة للتعـاون االقتصـادي فـي ت

هــذا االجتمــاع اســتعراض التوصــيات التــي أعــدتها مجموعــات العمــل واللجــان الفرعيــة المنبثقــة عــن 
  -، حيث كانت أهم هذه اللجان الفرعية هي: )٣(هذه اللجنة

 ١٥لجنــة عمــل مشــتركة مختصــة بالتصــنيع تبــدأ اجتماعهــا بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي  - أ
١٩٧٤تمــــوز  161F

ة مشــــاريع التنميــــة االقتصــــادية للمملكــــة مــــع االهتمــــام بصــــفة خاصــــة لدراســــ )٤(
162Fباستخدام الغاز الطبيعي لتحقيق زيادة كبيرة في إنتاج األسمدة

)٥( . 
لجنــــة عمــــل فرعيــــة مشــــتركة تخــــتص بالطاقــــة البشــــرية والتعلــــيم وقــــد عقــــدت اجتماعهــــا فــــي  - ب

١٩٧٤الســعودية فــي نهايــة شــهر تمــوز  163F

يع تطــوير المهــارات ، وقــد درســت هــذه اللجنــة مشــار  )٦(
البشرية والفنية السعودية والتوسع بإنشاء المؤسسات التعليمية والفنية وتبادل الخبرة التكنولوجية 
ووضــع برنــامج ســعودي شــامل للتنميــة العلميــة والتكنولوجيــة الــذي يخــدم األهــداف الوطنيــة فــي 

164Fالمملكة وتقوية العالقات بين الجامعات السعودية واألمريكية

)٧( . 
لجنة عمل فرعية مشتركة تختص بالتكنولوجيا  والبحث والتنمية فـي الحقـول العلميـة التـي تهـم  -جـ

المملكة ، وتولت هذه اللجنة أيضا دراسة الجهود المشتركة الستغالل الطاقـة الشمسـية وتحليـة 
165Fمياه البحر وما إلى ذلك في مجاالت البحث العلمي

)١( . 
وتقـوم هـذه اللجنـة بدراسـة مشـاريع التنميـة الزراعيـة بوجـه لجنة عمـل فرعيـة تخـتص بالزراعـة ،  -د

عــــام وزراعــــة الصــــحاري بوجــــه خــــاص وتســــهم لجنــــة التعــــاون االقتصــــادي بتشــــجيع وتســــهيل 
الزيارات التي يقوم بها على فترات الـى المملكـة العربيـة السـعودية علمـاء ومهندسـون وبـاحثون 

شركات وذلك بمساعدة لجان العمل الفرعية يتم اختيارهم من الحكومة األمريكية والجامعات وال
ودراسـة أي مقترحـات محــدودة . وقـد اتفقـت الحكومتــان علـى أن تقومـا بدراســة اتفاقيـة التعــاون 

                                                           
 . ٤٤نخلة ، امريكا والسعودية ، ص )٢(
 ٥٢-٥١،ص ص١٩٧٤)٧) صوت الطليعة ع(٣(
للتفاصـــيل حـــول مواعيـــد اجتمـــاع اللجنـــة االقتصـــادية المشـــتركة ولجانهـــا الفرعيـــة راجـــع نخلـــة ، أمريكـــا  )٤(

 . ٤٨-٤٧والسعودية ، ص ص
 المصدر نفسه . )٥(
 . ٤٧لمصدر نفسه ، صا )٦(
 . ٣١، ص ١٩٧٤يونيو  –يناير   ]العالم العربي [سجل  )٧(
   ٥٢، ص ١٩٧٤) ٧؛ صوت الطليعة ع ( ٣١ص  ١٩٧٤يونيو  –يناير   ]العالم العربي [سجل   )١(



 

 
٤٢ 

 ألولالفصل ا

166Fالفنــي بينهمـــا

ســعودي لإلنمـــاء االقتصـــادي  –، وكــذلك اتفقتـــا علــى إنشـــاء مجلــس أمريكـــي  )٢(
167Fيضــــم منــــدوبين حكــــوميين ومــــن القطــــاع الخــــاص

خزانــــة األمريكيــــة ووزارة وزارة ال، وتولــــت  )٣(
168Fالمالية واالقتصاد الوطني السعودي دراسة وسائل التعاون في المجال المالي بين البلدين

)٤( . 
169Fوجــاء فــي ختــام البيــان المشــترك     

ان الواليــات المتحــدة  ١٩٧٤حزيــران  ١٠الــذي صــدر فــي  )٥(
 ]العالم       العربي  [رة مع ((لترجوا من جانبها ان يكون هذا التعاون مهمًا في عالقاتها المتطو 

، أما السعودية فإنها أعربت عن ارتياحها واملها في هـذا العهـد ((الـذي بـدأ ينفـتح اآلن لتحقيـق )) 
170F))   ]شعوب المنطقة [السالم واألمن لجميع 

 )٦( .   
                                                           

 . ٣١، المصدر نفسه ، ص  ]العالم العربي [سجل  )٢(
 . ٥٢، ص ١٩٧٤) ٧صوت الطليعة ع ( )٣(
 . ٣١، ص ١٩٧٤يونيو  –، يناير   ]ي العالم العرب[سجل  )٤(
 . ٣١-٣٠للتفاصيل حول البيان المشترك راجع المصدر نفسه ص )٥(
 . ٥٣، ص  ١٩٧٤) ٧)  صوت الطليعة ع (٦(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعة العمل                مجموعة العمل للطاقة               مجموعة العمل للعلوم                                                      



 

 
٤٣ 

 ألولالفصل ا

 -:١٩٧٤ويمثل الشكل اآلتي اللجنتين االقتصادية واألمنية اللتين انبثقتا عـن اتفـاق حزيـران   
)
171F

*( 
 

كانـــت تلـــك االتفاقيـــة بـــوحي مـــن الواليـــات المتحـــدة وأهـــم مـــا يالحـــظ عليهـــا اســـتبعاد القطـــاع 
النفطي ويبدو أن السبب هو أن النفط قد تمت السيطرة عليه ولم يبـق إال القطاعـات األخـرى وهـذا 

رئــيس اللجنــة الفرعيــة للشـــؤون ( الشــرق األوســط ) فـــي   L.Hamiltonمــا يؤكــده لــي هـــاملتون 
جلس النواب األمريكي بقوله (( لقد طلبنا من سفير المملكة السعودية بصفة عاجلة أن ينقل إلى م

حكومته رغبتنا في إقامة عالقة خاصـة جديـدة وفـي إنشـاء لجـان مشـتركة خاصـة مـن أجـل تحقيـق 
172Fهذا الهدف ))

، ويبدو مـن هـذا الكـالم إن الهـدف واحـد وال شـيء غيـره وهـو امتصـاص فـوائض  )١(
 ن طريق المشاريع الضخمة والمشورة وكذلك عن طريق بيع األسلحة. النفط ع

                                                                                                                                                                      
 مجموعة العمل للتصنيع                        البشرية والتعليم                      والتكنولوجيا                        للزراعة          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         )* (  .Howard , op . cit , P . 412 M.E.S.S. 1946-1980,      
  
 . ٢٥٠نقًال عن سالمة ، المصدر السابق ، ص )١(

 وزارة التجارة (رئيس)
 وزارة الدولة
 وزارة الخزانة

 وكالة التنمية الدولية
 هيئة وادي تينسي

 وزارة الزراعة (رئيس)
 

 وزارة الداخلية

 رئيس –الوزير كيسنجر 
 رئيس –األمير فهد 

 اللجنة المشتركة للتعاون االقتصادي
 سايمون –وزير الخزانة 
 ابا الخيل –وزير الدولة 

 األمناء التنفيذيون
 مد. سلي –بارسكي  –معاون الوزير 

 
 

 اللجنة المشتركة للتعاون األمني
نائب وزير الدفاع لشؤون األمن الدولي 

 السورث بانكر
 تركي –نائب وزير الدفاع األمير 

 
 
  

 وزير العمل (رئيس)
 وزارة الصحة والتربية
 والرعاية االجتماعية

 التنميةوكالة 
 وزارة الدولة

وزارة الصناعة 
الوطنية والعلوم 

 (رئيس )
 وزارة الدولة
 وزارة الداخلية



 

 
٤٤ 

 ألولالفصل ا

ومـــع اســـتمرار حاجـــة الســـعودية للواليـــات المتحـــدة اســـتمرت الزيـــارات التـــي يقـــوم بهـــا رجـــال 
اســتقبل الملــك فيصــل  ١٩٧٥كــانون الثــاني  ٢٥األعمــال وأصــحاب المصــالح األمــريكيين ، ففــي 

 ١٩٧٥كـانون الثــاني  ٢٨مانهــاتن األمريكـي ، وفــي دايفيـد روكفلـر رئــيس مجلـس إدارة بنــك تشـيز 
استقبل الملك أيضا وفدًا مـن رجـال األعمـال األمريكـان الـذين قـاموا بزيـارات عمـل للمملكـة العربيـة 

173Fالســــعودية

، ونتيجــــة لهــــذه الحالــــة ولكبــــر حجــــم اعتمــــاد الســــعودية علــــى الواليــــات المتحــــدة فــــي )٢(
ـــراء ومستشـــارين أمريكـــان أيضـــا فـــي القطاعـــات المختلفـــة فقـــد اتضـــحت حاجـــة الســـعودي ة إلـــى خب

المعامــــل والمنشــــأت الصــــناعية وحتــــى العســــكرية وازدادت أعــــدادهم بشــــكل كبيــــر فمــــثًال زاد عــــدد 
) شخص  ٤١٤٠٠القادمين من الواليات المتحدة للعمل في المنشآت المختلفة في السعودية من ( 

١٩٧٥) شخص في عام  ٦٣٢٦٦إلى (  ١٩٧٤في عام  174F

)٣(  . 
 

                                                           
 . ٨٧، ص ١٩٧٥يونيو  –يناير  ]العالم العربي[سجل  )٢(
 . ٤٣٧، ص ١٩٨١) أيلول ٤الكتاب اإلحصائي السنوي للبالد العربية ع ( )٣(



 

 الفصل الثاني

  ١٩٦٤األمريكية  قبل عام -قات السعودية العال

ــعود (    -١ ــن سـ ــز بـ ــد العزيـ ــد عبـ ــات يف عهـ  -١٩٠٢العالقـ

١٩٥٣ . ( 

 قبل احلرب العاملية الثانية .  . أ

 ) . ١٩٤٥-١٩٣٩خالل احلرب العاملية الثانية ( . ب

 ) .١٩٥٣ج. بعد احلرب العاملية الثانية حتى عام (

) ١٩٦٤-١٩٥٣العالقات يف عهد سعود بن عبد العزيز ( -٢

 . 

 

 

 



 

 
٤٦ 

 الفصل الثاني 

 الفصل الثاني
  ١٩٦٤قبل عام  األمريكية-السعودية العالقات 

 
 ) ١٩٥٣ – ١٩٠٢العالقات في عهد عبد العزيز بن سعود ( -١
    

 -قبل الحرب العالمية الثانية :-أ 
منــذ النصـــف االول مـــن القـــرن التاســـع عشـــر بــدأت الواليـــات المتحـــدة باالنفتـــاح علـــى العـــالم 

أحـــد المنـــاطق التـــي أولتهـــا اهتمامـــًا واضـــحًا، حيـــث أســـفر النشـــاط تجاريـــًا . وكـــان الخلـــيج العربـــي 
0Fالمبكر

) ١٨٥٦ – ١٨٠٦هذا عن توقيع اتفاقية تجارية مع سـلطان عمـان ( سـعيد بـن سـلطان  )١(
. وتعد هذه االتفاقيـة أول جهـد أمريكـي لتوسـيع التجـارة األمريكيـة فـي الميـاه  ١٨٣٣أيلول  ٢١في 

1Fالتي واجهها هذا النشاط التجاري من البحرية البريطانية العربية ، على الرغم من العقبات

)٢( . 
ومنــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر بــدأ نشــاط المبشــرين األمريكــان فــي منطقــة الخلــيج العربــي      

 ١٨٩١، التـي تأسسـت فـي عـام   Arabian Missionوالجزيرة العربية من خالل اإلرسالية العربيـة 
لنشاطها في المنطقة . وقد ركزت اإلرسالية العربية نشاطها علـى  متخذة من البصرة قاعدة رئيسية

2Fالخدمات الطبية والتعليمية

ثـم فـي الكويـت  ١٨٩٣، وفتحت مركـزًا تبشـيرا لهـا فـي البحـرين عـام  )٣(
، إال إن هــذه البعثــة فشــلت فــي هــدفها األســاس ألكثــر مــن ســبب ، وفــي المقدمــة قــوة  ١٩١٠عــام 

3Fلمنطقةالشعور الديني اإلسالمي في ا

)٤( . 

                                                           
معاهدة تجارية مع الدولة العثمانيـة وكانـت هـذه المعاهـدة هـي  ١٨٣٠أيار  ٧عقدت الواليات المتحدة في  )١(

 في المنطقة ، للتفاصيل  راجع : األمريكيالبداية للتوسع 
J. C. Hurewitz, Diplomacy in the near and middle east: A documentary record 
1535- 1914, vol. 1 (New York 1950), p. 102-105 .    

)٢( Richard,H.Sanger, The Arabia Peninsula,  (New York, 1954), p.p. 185-186. 
فاطمــة حســن الصــائغ (( صــورة مــن صــور النشــاطات التبشــيرية فــي الخلــيج العربــي ، دراســة تاريخيــة  )٣(

 . ١٠٤، ص ١٩٩٧)،كانون الثاني  ٦١) سنة (٣وتحليلية لنشاط اإلرسالية األمريكية )) مجلة الوثيقة ع(

)٤( John A.Denovo, American interest and policies in the Middle East 1900-1939, 
               ( Minnpolis, 1963), p 
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٤٧ 

 الفصل الثاني 

ومنــذ عشـــرينات القـــرن العشـــرين أقـــام بعـــض افـــراد اإلرســـالية العربيـــة ، مـــن خـــالل الخـــدمات 
وقـد هيـأت  )١(4F) ١٩٥٣ – ١٨٨٠الطبية ، عالقات مع عبد العزيز بـن عبـد الـرحمن ال سـعود  ( 

5Fهــذه العالقــة األرضــية للتغلغــل األمريكــي فــي الســعودية فــي المرحلــة الالحقــة

شــاط وقــد تــزامن الن )٢(
األمريكي في العشرينات مـن القـرن العشـرين فـي شـبه الجزيـرة العربيـة مـع تطـورات سـريعة شـهدتها 
المنطقـــة أهمهـــا نجـــاح أميـــر نجـــد عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الـــرحمن ال ســـعود فـــي إخضـــاع الحجـــاز 

وبــدأ يســعى لتعزيــز عالقــات بــالده الخارجيــة البــراز مكانــة  ١٩٢٥كــانون االول  ٢٦لســلطته فــي 
6Fالحصول على اعتراف الدول االوربية األخرىمملكته و 

)٣( . 
 ٢٩الســـعودية فــان ابـــن ســعود أبـــدى فـــي  -أمــا بخصـــوص العالقــات الدبلوماســـية األمريكيــة

7Fالرغبة في إقامة عالقات دبلوماسية بين بالده والواليات المتحـدة األمريكيـة ١٩٢٨أيلول 

إال أن  )٤(
. وجــدد الســـعوديون رغبـــتهم تلـــك اذ خـــاطبوا  )٥(8Fكوزارة الخارجيــة األمريكيـــة أبـــدت تحفظهـــا إزاء ذلـــ

مـن  ١٩٢٨تشـرين االول  ١٣وزارة الخارجية األمريكية ، عبر القنصلية األمريكية في عـدن ، فـي 
خــالل رســالة رســمية تضــمنت دعــوة الواليــات المتحــدة األمريكيــة  إلــى االعتـــراف بــابن ســعود ملكــًا 

9Fان هــذه الــدعوة لــم تلــق االســتجابة علــى الحجــاز وســلطانًا علــى نجــد وتوابعهــا ، إال

. وقــد نســب )٦(
الرفض إلى إن المصالح التجارية األمريكية لم تكن ذات شأن مهم فـي السـعودية ، فضـال عـن ان 

                                                           
وعندما اصبح عمره عشر سنوات  ١٨٨٠بن فيصل ال سعود ولد في عام  هو عبد العزيز بن عبد الرحمن )١(

بعـد أن  ١٩٠٢خسر والده الحكم وغادرا نجـد إلـى الكويـت ، إال انـه اسـتطاع اسـتعادة حكـم أجـداده فـي عـام 
بعـد أن طـرد  ١٩١٣قتل حاكم شمر في الرياض . وقام بتوسـيع حكمـه بعـد أن ضـم االحسـاء إليـه فـي عـام 

واصبح يعرف بأبن سعود ويلقب بسلطان نجد وملحقاتها ، واستطاع أيضًا مـن القضـاء علـى العثمانيين منه 
ونـودي بـه ملكـًا علـى الحجـاز  ١٩٢٥وقضـى علـى مملكـة الحجـاز فـي عـام  ١٩٢١إمارة آل شمر في عـام 

أيلـول  ٢٨واصبح يعرف بملك الحجاز  وسلطان نجد وملحقاتها ثم قام بتغيير اسـم مملكتـه فـي  ١٩٢٦عام 
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية بعــد ان قضــى علــى المعارضــة الداخليــة     فيهــا ،وقــد اســتمر فــي  ١٩٣٢

، ( بيــروت، دار العلــم  ٤، خيــري الــدين الزركلــي ، اإلعــالم ج ١٩٥٣الحكــم حتــى وفاتــه فــي تشــرين الثــاني 
 . ١٤٤-١٤٢) ص ص ١٩٧٩،  ٤للماليين ،   ط

 . ٩الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٢(
 . ١١-١٠المصدر نفسه ، ص ص )٣(
؛ عبد الفتاح أبو علية ، دراسـات فـي  ٢٨مراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص )٤(

 .  ٤٠٦) ص١٩٨٦تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر ( الرياض ، 

)٥(   p. 49., 1975) .Robert w. stookey , America and the Arab states ,  ( U.S 

األمريكـــي علـــى نفـــط الخلـــيج العربـــي ( بغـــداد ، دار الرشـــيد  –طالـــب محمـــد وهـــيم ، التنـــافس البريطـــاني  )٦(
 . ١٤٧) ص١٩٨٠



 

 
٤٨ 

 الفصل الثاني 

10Fاالعتـــراف بـــابن ســـعود ســـوف يثيـــر مســـألة االعتـــراف بإمـــام       الـــيمن

.وعلـــى أيـــة حـــال فـــان  )١(
بعـد ان عقـدت  ١٩٣١عودية فـي منتصـف نيسـانالواليات المتحدة األمريكية اعترفت بالحكومة الس
11Fتلك الحكومة معاهدات مع ألمانيا وتركيا وٕايران

)٢( . 
 Johnوفي الوقت الذي اعترفت فيه الواليات المتحدة بالسعودية كان جون فيلبي            

philby  12F)٣(   مستشار ابن سعود يقوم باتصاالته مع جارلس  كرينC- Crane 13F)الذي كان يقوم  )٤
حيث تم ترتيب مقابلة بينه وبين أبن سعود في أواخر  ١٩٣١بزيارة إلى الجزيرة العربية في نيسان 

نيسان من ذلك العام . وكان ابن سـعود يسـعى إلـى أيجـاد سـبيل للخـروج مـن الضـائقة االقتصـادية 
14Fالتي كانت تعاني منها بالده يومئذ 

رغبتـه . وقد إشار ابن سعود أثنـاء اجتماعـه مـع كـرين إلـى  )٥(
فــي تطــوير إمكانيــات بــالده االقتصــادية والكشــف عــن كميــات كافيــة مــن المــاء وبــاألخص اآلبــار 
ـــة فـــي كـــل مـــن نجـــد والحجـــاز. وقـــد اســـتجاب كـــرين لهـــذه الـــدعوى واقتـــرح اســـتقدام أحـــد  االرتوازي
المهندسين األمريكـان وتكليفـه  بمهمـة مسـح بعـض منـاطق نجـد والحجـاز والكشـف عـن احتمـاالت 

15Fادن والمياه فيها ، وٕامكانية التطوير في المجاالت   األخرىوجود المع

)٦( . 
الـذي أوضـحت   K.. Twitchelأوكلـت عمليـة المسـح للمهنـدس األمريكـي كـارل تويتشـل  

نتـــائج فحوصـــاته المختبريـــة للتربـــة الســـعودية عـــن احتمـــال وجـــود المعـــادن فيهـــا ، وفـــي مقــــدمتها 

                                                           
 .  ٢٨مراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص )١(
 . ١٥٠وهيم ، المصدر السابق ، ص )٢(
م ، وقد التحق بالمكتب البريطاني في الهند الذي يتـولى مهمـة ١٨٨٥ولد فيلبي من أبوين بريطانيين عام  )٣(

فـي فتـرة  Percy cox، شـغل منصـب مسـاعد السـير برسـي كـوكس  ١٩٠٨اإلشراف على الخليج العربي عـام
ــة اإلقامــة فــي  ١٩٠٨، وفــي عــام  ١٩١٥االحــتالل البريطــاني للعــراق عــام  ــه الحكومــة البريطاني طلبــت من

وذلـك  ١٩٥٥وبقي هناك إلى ان قام بطرده الملك سعود عام  ١٩٣٠في عام الرياض ، حيث أعلن إسالمه 
فـي بيـروت ، للمزيـد مـن التفاصـيل حـول دور فيلبـي فـي  ١٩٦٠النتقاده األسرة السعودية ، تـوفي فـي عـام 

 ، السعودية راجع 
  philpy of Arabia (London, 1973) , p.p. 270-297،        Elizabeth monro    

كــرين التــي أوفــدها  –كيــنج  –س كــرين أحــد الشخصــيات األمريكيــة الثريــة وهــو أحــد أعضــاء لجنــة جــارل )٤(
للنظـر فـي مسـتقبل سـوريا ، حيـث  ١٩١٩الرئيس األمريكي ولسن بعد انفضاض مؤتمر فرساي في بـاريس 

ن ، وهـيم ، قام هذا الشخص بزيارات متعددة إلى الجزيرة العربية بدعوة القيام ببعض األعمال الخيرية للسـكا
 .  ١٥٤-١٥٣المصدر السابق ، ص ص

كانت أهم هذه المشاكل هـو نقـص المـورد المـالي بسـبب تنـاقص عـدد الحجـاج بسـبب الحـرب التـي انتهـت  )٥(
، وتمــــردات اإلخــــوان التــــي كلفــــت الدولــــة كثيــــرًا مــــن األمــــوال إلخمادهــــا ،           ١٩٢٥بــــاحتالل الحجــــاز عــــام 

 . ١٥٥- ١٥٤) ، المصدر نفسه ، ص ص ١٩٣٣ -١٩٢٩دية العالمية ( وكذلك تأثيرات االزمة االقتصا

 . ١٥٥المصدر نفسه ، ص )٦(
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16Fالنفط

بـن السـعود ، اخـذ تويتشـل يحـاول إيجـاد شـركة أمريكيـة ونتيجة لذلك ، وبنـاًء علـى طلـب ا )١(
         مناســــــــبة للتنقيــــــــب عـــــــــن الــــــــنفط فـــــــــي الســــــــعودية ، وقـــــــــد وافقــــــــت شـــــــــركة ســــــــتاندارد اوف 

أرسـلت  ١٩٣٣على اقتراحات توتيشل ، وفي آذار   Standard  Oil Of Californiaكاليفورنيا
يشـــل للتفـــاوض مـــع المســـؤولين إلـــى جـــدة برفقـــة توت  L . Hamiltonممثلهـــا لويـــد هـــاملتون  

17Fالســـعوديين بشـــأن االمتيـــاز النفطـــي

 ١٩٣٣أيـــار  ٢٩. ولـــم تســـتمر المفاوضــــات طـــويًال ففـــي  )٢(
ميــل مربــع  ٣٦٠،٠٠٠علــى امتيــاز نفطــي شــمل مســاحة  حصــلت شــركة ســتاندرد اوف كاليفورنيــا

18Fللحصول على امتيازات نفطية أخرى في السعوديةفضال عن منحها حقوق األفضلية 

)٣(. 
وفــي الوقــت نفســه الــذي بــدأت فيــه عمليــات التنقيــب عــن الــنفط فــي الســعودية كانــت شــركة  

19Fكاليفورنيا

تضـغط علـى وزارة الخارجيـة مـن اجـل إقامـة تمثيـل دبلوماسـي أمريكـي هنـاك ، إال ان  )٤(
، بــــان  ١٩٣٧آذار  ٢٣وزارة الخارجيــــة ردت ، وبنــــاًء علــــى تقريــــر قنصــــلها فــــي اإلســــكندرية فــــي 

                                                           
 . ١٦الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )١(
. لم يكن هذا االمتياز هو األول حيث  ٢٤مراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص )٢(

حينما طلب فرانك هولمز ممثـل الشـركة الشـرقية  ١٩٢٢لسعودي لعام تعود البدايات األولى لالهتمام بالنفط ا
تشـرين  ٢٨العامة في منطقة الخليج العربـي مـن عبـد العزيـز ال سـعود فـي أثنـاء انعقـاد مـؤتمر العقيـر فـي 

 Percyمنحة امتياز للتنقيب على النفط في االحساء وعلى الرغم من تحـذيرات برسـي كـوكس  ١٩٢٢االول 

cox  لسامي البريطاني في العراق لمنع األخير من االستجابة لطلب هـولمز ، إال ان األخيـر حصـل المندوب ا
بـاون ) سـنويًا مقابـل ذلـك وبعـد سـنتين  ٢٠٠٠عل االمتيـاز بعـد أن تعهـد بـدفع مبلـغ ( ١٩٢٣آب  ٢٣في 

د إلـى إلغـاء من العمل في منطقة االمتياز أعلنت الشركة إخفاقها في العثور على النفط ، مما دفع ابن سـعو 
ــداوي ،  ١٩٢٨االمتيــاز عــام  ــه ، الهن ــذمتها لحكومت ــديون المترتبــة ب ــع ال ، بعــد أن توقفــت الشــركة عــن دف

 . ١٥-١٤المصدر السابق ،   ص  ص

، للتفاصـيل عـن عقـد االمتيـاز وأهـم  ٢٤مراد ، تطور السياسة األمريكية فـي منطقـة الخلـيج العربـي ، ص )٣(
ــب شــقير وصــ ــائق شــروطه راجــع محمــد لبي ــة ، وث ــبالد العربي ــي ال ــرول ف ــود البت ــات وعق احب ذهــب ، اتفاقي

 .  ٣٨٥-٣٨٤؛ فاسيليف ، المصدر السابق ، ص ص ١٩) ص ١٩٦٩( القاهرة ، ١)، ج٤ونصوص (

كانــت شــركة ســتاندرد كاليفورنيــا فــي هــذا الوقــت ايضــًا تســعى فــي محاولــة حــل مشــكلة تســويق الــنفط إلــى  )٤(
 ١٩٢٨ه واستخراجه ، والذي تحكم به الكـار تـل الـدولي الـذي تأسـس منـذ عـام األسواق العالمية بعد اكتشاف

مـن أعضـاء الكارتـل النفطـي ، مشـاركتها فـي  Taxas coحيث عرضت شركة كاليفورنيا على شـركة تكسـاس 
نصــف امتيازاتهــا فــي البحــرين والســعودية ، مقابــل حصــولها علــى نصــف منافــذ تكســاس التســويقية شــرقي   

مليون دوالر) ، ثالثة منها نقـدًا والبـاقي علـى  ٢١ن تدفع األخيرة لكاليفورنيا مبلغ مقداره (السويس ، على أ
الشـركتان فـي شـركة  ١٩٣٦شكل  دفعات ، وبعد موافقـة تكسـاس علـى المشـروع دمجـت فـي كـانون االول  

شـركة  إلـى تغيير اسـم  كـالتكس ١٩٤٤كانون الثاني  ٣١، وفي  Caltexواحدة أطلق عليها اسم كالتكس 
فأصــبحت  ) Aramco (Arabian American oil company )الـنفط العربيــة األمريكيــة ( أرامكــو 

 . ٢٠-١٩معروفة به منذ ذلك الوقت ، الهنداوي ، المصدر السابق ، ص ص
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20Fمريكية ال تبرر إقامة تمثيل دبلوماسي أمريكي هناكالمصالح األ

 ٤، إال ان اكتشاف النفط في  )١(
21Fفـــي حقـــل الـــدمام بكميـــات تجاريـــة ١٩٣٨آذار 

واالهتمـــام الـــذي أبدتـــه إيطاليـــا وألمانيـــا واليابـــان  )٢(
بالنفط السعودي وبإقامة عالقات دبلوماسية مع السعودية حينئذ دفع الحكومة األمريكية إلى إعادة 

22Fالنظر في الموضوع

)٣( . 
١٩٣٩بــدأت عمليــات شــحن الــنفط الســعودي إلــى األســواق العالميــة فــي أيــار  23F

وفــي نفــس  )٤(
منه بادرت وزارة الخارجيـة األمريكيـة إلـى إرسـال تعليماتهـا إلـى وزيرهـا  ٢٤الشهر وتحديدًا في يوم 

إمكـان إقامـة تمثيـل بالتوجـه إلـى السـعودية ودراسـة    Be rt Fishالمفـوض فـي القـاهرة بيـرت فـش  
24Fدبلوماسي يتناسب وحجم المصالح األمريكية هناك

، كمـا أصـدرت تعليمـات مماثلـة إلـى وزيرهـا  )٥(
 .  )٦(Paul . Knabenshue  25Fالمفوض في بغداد بول نابنشو  

، بضــرورة إقامــة  ١٩٣٩حزيــران  ٢١إجــاب كــل مــن فــش ونابنشــو ، علــى برقيــة الــوزارة فــي 
26Fالسعودية بسبب ازدياد حجم المصالح األمريكية هناك تمثيل دبلوماسي أمريكي في

. وقد وافقـت )٧(
وزارة الخارجيــة األمريكيــة علــى تلــك المقترحــات وعينــت فــش وزيــر غيــر مقــيم لــدى الســعودية إلــى 

27Fجانــب مســؤولياته فــي القــاهرة

وصــل فــش إلــى جــدة حيــث قــدم أوراق  ١٩٤٠، وفــي بدايــة شــباط )٨(
28Fسـعود اعتماده إلى الملـك عبـد العزيـز بـن

، وهكـذا كـان الـنفط عامـل أساسـيا فـي إقامـة عالقـات  )٩(
 دبلوماسية بين الدولتين . 

                                                           
 .  ٢٩مراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص )١(

)٢( William R. Polk, The United state and the Arab world, (London 1969), p. 

238. 
 . ١١١) ص ١٩٩٤السعودية ، ( القاهرة  –محمد النيرب ، العالقات األمريكية  )٣(
) ، ١٩٧١اندره نوشي ، الصراعات البترولية في الشرق األوسط ، ترجمة د. اسعد محفل ، (بيروت  )٤(

 . ٩٤ص
)٥(F.R.U.S, Diplomatic papers , 1939, vol. IV , the near east and  Africa               

Washington 1955), the secretary of state to the Minster in Egypt ( fish)                                                                                                                                         ،(                                                
Washington, 1939, p.p. 824-825.                                                                                       

 .                           ٢٩مراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص )٦(

؛ أبـو سـلمى (( قصـة االحتكـارات البتروليـة فـي الجزيـرة العربيـة )) مجلـة صـوت  ٣٠المصـدر نفسـه ، ص )٧(
 . ٢٣، ص ١٩٧٥) آذار ٩الطليعة .ع (

 . ٢٢، المصدر السابق ، صالهنداوي  )٨(
 . ٣٠د ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، صمرا )٩(
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  ١٩٤٥ – ١٩٣٩خالل الحرب العالمية الثانية  -ب
، وأعلنــــت الســـعودية حيادهــــا فـــي هــــذه  ١٩٣٩انـــدلعت الحـــرب العالميــــة الثانيـــة فــــي أيلـــول 

29Fالحـــرب

ية ، ال ســـيما وضـــعها االقتصـــادي ، . إال إنهـــا أثـــرت تـــأثيرًا كبيـــرًا علـــى وضـــع الســـعود )١(
30Fبســـبب تنـــاقص عـــدد الحجـــاج

31Fوالـــنقص أصـــًال فـــي اإلنتـــاج الزراعـــي )٢(

. كمـــا أدت الحـــرب إلـــى )٣(
32Fانخفاض الصادرات النفطية السـعودية

ونتيجـة لـذلك اصـبح وضـع ابـن سـعود المـالي حرجـا جـدًا  )٤(
نــات وهبــات ماليــة لزعمــاء فــي الــداخل وممــا زاد األمــر تعقيــدًا ، انــه كــان علــى ابــن ســعود دفــع معو 
33Fالقبائل القوية في البالد مقابل قيامهم بحفظ األمن والنظام في مناطقهم

)٥( . 
ولغرض عالج هذه المشكالت اتجه الملـك ابـن سـعود نحـو البريطـانيين وشـركة ارامكـو طلبـًا 

34Fللمســـاعدة والقــــروض الماليــــة

طلــــب ابــــن ســــعود مـــن شــــركة ارامكــــو مبلــــغ  ١٩٤٠، ففــــي بدايـــة  )٦(
  ٣،٠٠٠،٠٠٠دوالر وان تســــــتعد الشــــــركة المــــــذكورة إلقراضــــــه مبلغــــــًا ال يقــــــل عــــــن   ٧٥٠،٠٠٠

35Fدوالر

)٧( . 
دوالر علــى   ٢،٩٨٠،٩٨٨اســتجابت ارامكــو لطلــب ابــن ســعود هــذا وقامــت بإقراضــه مبلــغ 

١٩٤٠شــكل دفعــات خــالل ســنة  36F

مليــون  ١،٧فضــال عــن مبلــغ العوائــد النفطيــة الســنوي البــالغ  )٨(
37Fدوالر

لمساعدات والقروض المالية التـي تسـلمها ابـن سـعود مـن الشـركة ومـن بريطانيـا، ،إال ان ا )٩(
ــم تــؤدي إلــى معالجــة األزمــة االقتصــادية التــي كانــت تعــاني بــالده منهــا ، ولــذا أبلغــت الحكومــة  ل

وان  ١٩٤١ماليـين دوالر إلــى السـعودية خــالل ســنة  ٦السـعودية ، الشــركة أن تسـتعد لتقــديم مبلــغ 
38Fبلغ مماثل سنويًا لمدة خمس سـنوات أخـرىتستمر في تقديم م

، اال ان الشـركة لـم تسـتطع تقـديم  )١(

                                                           
 . ٣٩٠فاسيليف ، المصدر السابق ، ص )١(
مليــون  ٦ -٥ألــف ، ويعــود علــى الخزينــة بـــ(  ١٠٠و  ٥٠كــان عــدد الحجــاج عشــية الحــرب يتــراوح بــين  )٢(

 .  ٣٢٩سه ، صألف ، المصدر نف ٣٠ – ٢٠دوالر) إال ان عددهم تقلص في زمن الحرب إلى ما بين 

 المصدر نفسه . )٣(

األمريكيــة : فــي البــدء كــان الــنفط ، ترجمــة ســعد هجــرس         –بنســون لــي جريســون ، العالقــات الســعودية  )٤(
 . ١٩) ص ١٩٩١( القاهرة ، 

، قدر المبلغ الذي يحتاجه ابن سـعود  ٧٦مراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص )٥(
 . ٧٩) ماليين دوالر سنويًا ، المصدر نفسه ، ص ١٠إلدامة األمن في بالده وتسيير حكومته بـ ( سنوياً 

 .٢٣لهنداوي،المصدر السابق،صا)  ٦(
 . ٧٦مراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص )٧(
 المصدر نفسه . )٨(

، ترجمــة مركــز البحــوث  ]الشــرق األوســط[ة مــع تومــاس أي برايســون ، العالقــات الدبلوماســية األمريكيــ )٩(
 . ١٦٩والمعلومات ، المجلد الثاني ، (بغداد ، د . ت ) ، ص

 . ٢٤الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )١(



 

 
٥٢ 

 الفصل الثاني 

  F . Davisماليــين دوالر فقــط ، وتعهــد ممثلهــا فردريــك ديفــز   ٣هــذا المبلــغ وتمكنــت مــن تــوفير 
39Fماليين دوالر ٦بزيادة المبلغ إلى 

)٢(     . 
40Fأجيربعـــد فتـــرة ليســـت طويلـــة علـــى هـــذا االتفـــاق صـــدر قـــانون اإلعـــارة والتـــ

آذار  ١١فـــي  )٣(
حيث وجدت الشركة في هذا القانون فرصة كبيـرة لهـا للـتخلص مـن التزاماتهـا الماليـة تجـاه  ١٩٤١

الحكومـــة الســـعودية والحصـــول علـــى مســـاعدة ماليـــة مـــن الحكومـــة األمريكيـــة إلـــى الســـعودية طبقـــًا 
41Fللقانون المذكور

)٤( . 
 Jamesارامكـو جـيمس موفيـت       أسندت مهمة مفاتحة اإلدارة األمريكية إلى ممثل شركة

A . Moffet   حيـث التقـى بـالرئيس األمريكـي فـرانكين روز فلـتF . D. Roosevelt  نيسـان  ٩فـي
، وأوضــح موفيــت فــي هــذا اللقــاء الصــعوبات الماليــة التــي تعــاني منهــا الســعودية، وشــرح  ١٩٤١

42Fللـــرئيس أهميـــة الـــنفط الســـعودي للواليـــات المتحـــدة 

ت موفيـــت المتكـــررة لـــم تلـــق ،إال أن محـــاوال )٥(
43Fالقبول المرجو

وعلى الرغم من فشل جهود موفيت إال إنها نجحت في دفع اإلدارة األمريكية إلى  )٦(
44Fتقديم مساعدة مالية للحكومة السعودية عن طريق الحكومة البريطانية

)٧( . 
ة أثــار النجــاح الــذي حققــه موفيــت مخــاوف كبيــرة لــدى بعــض األوســاط السياســية واالقتصــادي

45Fاألمريكيــة

إذ أن مثــل ذلــك اإلجــراء ســوف يجعــل ابــن ســعود يعتقــد بــأن الواليــات المتحــدة تخلــت  )٨(
46Fللبريطانيين عن السعودية

. ونتيجة لـذلك وإلثبـات حسـن النيـة مـن ان قـرار الحكومـة األمريكيـة،  )١(
قتهــا مواف ١٩٤٢شــباط  ٢٦ال يعنــي تخليهــا عــن الســعودية ، أعلنــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي 

                                                           
)٢( G.W.Stocking, Middle East oil: A study in Political and Economic                 

. controversy, London, 1970) , p. 91  ( 

نص هذا القانون على ان تقوم الواليات المتحدة بتقديم الدعم لبريطانيا خاصة والحلفاء عامة بالمال  )٣(
والسالح والمواد األخرى على سبيل اإلعارة والتأجير وبلغ مقدار ما دفعته الواليات المتحدة من أموال 

) مليار دوالر . وقد انتهى العمل ٣١) مليار دوالر كانت حصة بريطانيا وحدها ( ٥١بموجب المرسوم هذا ( 
 .   ٢٥،الهنداوي ، المصدر السابق ، ص ١٩٤٥بهذا المرسوم في أيار 

 .  ٧٧مراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص )٤(

 . ٢٥، المصدر السابق ، ص الهنداوي )٥(
ية بريطانيــا ممــا يفســر تأخرهــا فــي فــتح ربمــا ألن الواليــات المتحــدة عــدت الســعودية آنــذاك ضــمن مســؤول )٦(

ممثلية لهـا فـي جـدة ، فضـال عـن انـه لـم يكـن لـدى اإلدارة األمريكيـة تصـور واضـح عـن مـدى أهميـة الـنفط 
 السعودي ، وهذا ما أدركته بعد سنوات قالئل .

)٧( Cordell Hull, the Memories of Cordell Hull, vol. 2, (London 1948), p. 1512  . 

 ٢٦ل الكسندر كيرك المفوض األمريكي في القاهرة ، وشركة ارامكو ،الهنـداوي ، المصـدر السـابق ، صمث )٨(
. 

 . ٢١جريسون ، المصدر السابق ، ص )١(



 

 
٥٣ 

 الفصل الثاني 

علــى طلــب الســعوديين إرســال بعثــة مــن الخبــراء والفنيــين والــزراعيين إلــى المملكــة وتعهــدت بتحمــل 
47Fتكاليف البعثة بسبب أوضاع السعودية المالية الصعبة

)٢( . 
لم يبدد هذا الموقـف مخـاوف شـركة ارامكـو فواصـلت سـعيها للحصـول علـى مسـاعدة مباشـرة 

48Fمــن الواليــات المتحــدة للحكومــة الســعودية

حــدثت  ١٩٤٣وبدايــة عــام  ١٩٤٢، ومــع نهايــة عــام  )٣(
البريطانية في ( الشرق األوسط ) عامة والخلـيج  –تطورات مهمة على صعيد العالقات األمريكية 

العربي خاصة حيث كان لهذه التطورات األثر الكبير في تحقيق ما تريده شركة ارامكـو ، فبعـد ان 
١٩٤٢أمريكية موقعه في  –وجب اتفاقية بريطانية كانت المنطقة خارج االهتمام األمريكي بم 49F

)٤(  .
ذات أهميـة كبيـرة فـي المنظـور األمريكـي العتبـارات مـن بينهـا ان  ١٩٤٣أصبحت مع مطلع عام 

منطقــة الخلــيج العربــي أصــبحت الطريــق األكثــر امنــًا إليصــال اإلمــدادات العســكرية األمريكيــة إلــى 
ان ، ووجـود احتيـاطي كبيـر فيهـا مـن الـنفط الـذي تحـول االتحاد السوفيتي عبر الخليج العربـي وٕايـر 

50Fفي ظروف الحرب من سلعة تجارية إلى سلعة استراتيجية ذات أهمية من الدرجة األولى

)٥( . 
بعد هذا التغير تحركت ارامكو مرة ثانية ونجحت هذه المـرة فـي حمـل اإلدارة األمريكيـة علـى 

تبار ( ان الدفاع عن السعودية أمر حيوي للدفاع شمول السعودية بقانون اإلعارة والتأجير على اع
51Fعن الواليات المتحدة)

ورفع هذا القرار من مكانـة الواليـات المتحـدة فـي نظـر السـعوديين واعتبـر  )٦(
52Fوســــيلة فعالــــة للوقــــوف بوجــــه السياســــة البريطانيــــة التــــي تســــتهدف احتــــواء الســــعودية

. وبــــدأت  )١(
ة وتـزامن ذلـك مـع رفـع درجـة التمثيـل الدبلوماسـي فـي المساعدات األمريكية بالوصول إلى السعودي

١٩٤٣نيسان  ١٤السعودية من قائم باألعمال إلى وزير مقيم في  53F

)٢( . 

                                                           
F.R.U.S, Diplomatic papers , 1942, vol. IV, telegram, the acting secretary of     )٢(  
 state to the Minster in Egypt (Kirk), Washington, february26,1942,p.564.  

 .  ٣٩٣فاسيليف،المصدر السابق،ص    )٣(

فــي واشــنطن بــين بريطانيــا والواليــات المتحــدة ونصــت علــى تقســيم  ١٩٤٢عقــدت هــذه االتفاقيــة فــي آذار  )٤(
ــى منــاطق نفــوذ عســكري بينهمــا ، حيــث أصــبحت منطقــة المحــيط الهــادي بضــمنها قــارتي أمريكــا  العــالم إل

ــا  الشــمالية ــات المتحــدة ، أمــا بريطاني ــان مــن مســؤولية الوالي ــدة والياب ــة والصــين واســتراليا ونيوزلن والجنوبي
فأصبحت مسؤولة عسكريًا عن المنطقة الممتدة من سنغافورة باتجاه الغرب بضمنها الهنـد والمحـيط الهنـدي 

، تطور السياسـة األمريكيـة فـي والخليج العربي والبحر األحمر وليبيا والبحر المتوسط ، للتفاصيل راجع مراد 
 .  ٨٤-٨٣منطقة الخليج العربي ، ص ص

 . ٣٩٣؛ فاسيليف ص ١٠٦للتفاصيل راجع المصدر نفسه ، ص )٥(
)٦( F. R .U. S. Diplomatic papers, 1943, Vol. Iv, President Roosevelt to the Lend- Lese                  

Administrator (Stettinius), Washington, February 18, 1943, p.859.                                                     
                                                                         

)١( Cordesman, op.cit, p.93 ١٧٢براسيون ، المصدر السابق ، ص ؛  . 

 . ٢٦-٢٥جريسون ، المصدر السابق ، ص ص )٢(



 

 
٥٤ 

 الفصل الثاني 

واجه النشاط االمريكي هذا معارضة الحكومة البريطانية التي اعتبرته تهديـدا لمصـالحها فـي 
ـــــار  ـــــات المســـــاعدات العســـــكرية  ١٩٤٣المنطقـــــة،  واقترحـــــت فـــــي أي ـــــوات أن تكـــــون طلب ـــــر قن عب

54Fبريطانية

لعـدم وجـود اتفـاق سـابق يلـزم الواليـات  . اال ان الحكومة األمريكية اعترضت علـى ذلـك)٣(
55Fالمتحــدة بالعمــل مــن خـــالل البريطــانيين باســتثناء مــا يخـــص تركيــا

، ويبــدو ان اعتمــاد حكومـــة  )٤(
56Fبريطانيا على الدعم األمريكي خالل الحرب جعلها تتراجع

 ١٩٤٣تمـوز  ٨عن موقفها هذا فـي  )٥(
، وبعد يوم واحد من هذا التراجع طلبت الحكومة السـعودية مـن الواليـات المتحـدة تزويـدها بأسـلحة 
شملت ذخيرة دبابات ، ومدافع مضادة للطائرات ، وطائرات إلى جانب طلب إرسال بعثة عسـكرية 

57Fللتدريب على استخدام تلك المعدات واألسلحة

)٦( . 
قائــد القـوات األمريكيـة فــي        (   Ralph Royceرويـز  ونتيجـة لـذلك قـام الجنــرال رالـف 

ليقـــف بنفســـه علـــى احتياجـــات  ١٩٤٣كـــانون االول  ١١الشـــرق األوســـط ) بزيـــارة الســـعودية فـــي 
58Fالســـعودية مـــن األســـلحة . وتـــم االتفـــاق فـــي هـــذه الزيـــارة علـــى بنـــاء قاعـــدة جويـــة فـــي الظهـــران

)٧( 
) ألــف اطالقــة ذخيــرة فــي  ٣٥٠بندقيــة و ( )  ١٦٠٠وبموجــب توصــية رويــز تســلمت الســعودية ( 

أعقبها في نيسان من السنة نفسها وصول بعثة تدريبية برئاسـة العقيـد    كاريـت  ١٩٤٤آذار  ٢٠
وبــذلك أصــبحت مســؤولية حفــظ األمــن والــدفاع عــن المملكــة مــن مهــام  Garret Shomberشــومبر 

واالســــتراتيجية           بعيــــدة  الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة حفاظــــًا علــــى مصــــالحها االقتصــــادية
59Fالمدى 

)١(  . 
والى جانب االهتمـام العسـكري هـذا فـان الواليـات المتحـدة اهتمـت أيضـا بالوضـع المـالي فـي 

 السعودية وحاولت جهد اإلمكان السيطرة على اقتصاديات السعودية باعتبارها المفتاح األساسي 

                                                           
 . ٢٧المصدر نفسه ، ص )٣(
عقد مؤتمر الدار البيضاء بـين الـرئيس األمريكـي روزفلـت ورئـيس الـوزراء البريطـاني تشرشـل فـي المغـرب  )٤(

وتقرر في هذا المؤتمر ان تقدم المساعدات العسكرية األمريكية إلـى تركيـا عبـر  ١٩٤٣في  كانون الثاني 
البريطـاني حـول الشـرق األوسـط ، األبعـاد  –األمريكـي  قنوات بريطانية ، إسماعيل صـبري مقلـد ، الصـراع

 .  ٣٠) ص ١٩٨٦اإلقليمية والدولية ( الكويت 

يبدو ان تراجع بريطانيا عـن موقفهـا هـذا كـان بسـبب الظـروف التـي تعـاني منهـا واعتمادهـا علـى الواليـات  )٥(
 المتحدة في المعونة العسكرية واالقتصادية .

 F.R.U.S 1943,vol,IV,The Appointed Minister Resident in Saudiللتفاصيل راجع  )٦(

Arabia (Moose) to the secretary of state ,Jidda,Joly 9,1943,p.p.873-874   . 

) ماليـين دوالر ومـن الجـدير  ٤بكلفـة (  ١٩٤٦وانتهى العمل بها فـي عـام  ١٩٤٤بوشر العمل فيها عام  )٧(
، هاكوب . ق . توريانتز ، نفط  ١٩٤٢في السعودية تعود إلى عام بالذكر ان فكرة إنشاء قاعدة عسكرية 

 .  ١٢٤) ص ١٩٦٢ودماء ، ترجمة عبد الغني الخطيب ( بيروت ، 

 . ٣٤، المصدر السابق ، ص الهنداوي )١(



 

 
٥٥ 

 الفصل الثاني 

60Fالبنـــوك للســـيطرة السياســـية عـــن طريـــق القـــروض الماليـــة وٕانشـــاء

، وبتوصـــية مـــن وزارة الخزانـــة  )٢(
 . Jخبيرًا ماليًا هو جون كنتـر            ١٩٤٣تموز  ٢٩األمريكية أرسلت اإلدارة األمريكية في 

Gunter  61لدراسة الوضع المالي في السعودية ومقدار المساعدة الممكن تقديمها للسعوديةF

، ومـن )٣(
لين الســـعوديين وبعـــض المســـؤولين فـــي شـــركة   خـــالل المحادثـــات التـــي أجراهـــا مـــع بعـــض المســـؤو 

ارامكو ، أوصى جون كنتر حكومته بضرورة تقديم الكميات المطلوبة مـن الفضـة السـتخدامها فـي 
ســك الريــاالت التــي تحتاجهــا الحكومــة الســعودية ، وعلــى اثــر ذلــك عقــدت فــي بدايــة تشــرين الثــاني 

  ٥،١٦٧،٠٠٠كي إلى األخيرة مقـداره سعودية تضمنت تقديم قرض أمري –اتفاقية أمريكية  ١٩٤٣
62Fاونسة من الفضة يتم تسديد ثمنها خالل خمس سنوات بعد انتهاء الحرب

)٤(. 
فـــي هـــذه الفتـــرة كانـــت الحكومـــة البريطانيـــة تســـعى الضـــعاف مركـــز الواليـــات المتحـــدة فـــي 

ر    بــ   السعودية واقنـاع ابـن سـعود باالعتمـاد عليهـا حيـث اقترحـت تقـديم معونـة ماليـة للمملكـة تقـد
وهــــذا المبلــــغ يفــــوق ســــت مــــرات قيمــــة مســــاعدات اإلعــــارة  ١٩٤٤مليــــون دوالر خــــالل عــــام   ١٢

63Fوالتـــأجير التـــي اقترحتهـــا اإلدارة األمريكيـــة فـــي نفـــس العـــام

ـــة  )٥( ـــذلك قـــدم وزيـــر خارجي . ونتيجـــة ل
( الواليات المتحدة مذكرة إلى الـرئيس روز فلـت أكـدت علـى خطـورة النشـاط البريطـاني حيـث قـال (

إذا سمح للعربية السعودية ان تعتمد بشكل كبيـر علـى بريطانيـا فـإن األخيـرة سـوف تطلـب مـن … 
الملك عبد العزيز امتيازًا نفطيًا تعويضًا عن هـذه المسـاعدة )) واردف تلـك المـذكرة ، بتوصـيه إلـى 

لـى طالب فيها منح السعودية مساعدة اقتصـادية إضـافية عاجلـة حفاظـًا ع ١٩٤٤الرئيس في أيار 
ــًا لتوســيع شــقة الخــالف األمريكــي  ـــ ( المصــالح القوميــة ) األمريكيــة فيهــا . وتالفي -مــا وصــفه  بـ

64Fعلى اتفاق لتقديم معونة مشتركة  للسعودية ١٩٤٤تموز  ١١البريطاني وقع الجانبان في 

)١( . 
نشــب  ١٩٤٤البريطــاني المشــترك طــويًال ففــي آب  –لــم يســتمر برنــامج المعونــة األمريكــي 

ين الطــرفين بســبب رفــض لنــدن اقتــراح واشــنطن زيــادة المعونــة إلــى الســعودية ، فــانتهزت خــالف بــ
علــى تقــديم معونــات ماليــة للســعودية  ١٩٤٤الواليــات المتحــدة الفرصــة ووافقــت فــي كــانون االول  

مليـون دوالر للسـنوات الخمـس التاليـة اسـتثناًء مـن مرسـوم اإلعـارة والتــأجير  ٥٧ – ٢٨تتـراوح بـين 
65Fمقرر أن ينتهي العمل به عند انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي كان

)٢(. 
                                                           

 . ١٦٣مراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص )٢(
)٣(    F.R.U.S, 1943,Vol,. IV,Telegram,The Secretary of State to the Minister in   

  Egypt (Kirk) Jidda ,July 29,1943,p.884    
Ibid., Memorandum of Conversation, by the chief of the Division of Near(٤) 
Eastern affairs (Alling), Washington, November 1,1943,p.948.  

 . ٤١ص الهنداوي ، المصدر السابق ، )٥(
 .٤١المصدر السابق ، ص،  الهنداوي )١(
 . ٥٣جريسون ، المصدر السابق ، ص )٢(



 

 
٥٦ 

 الفصل الثاني 

وخــــالل هــــذه الفتــــرة أيضــــا لــــم يكــــن موضــــوع النشــــاط الصــــهيوني فــــي فلســــطين بعيــــدًا عــــن  
الســــعودية . فقــــد أظهــــرت الســــعودية اعتراضــــها علــــى المســــاندة األمريكيــــة  –العالقــــات األمريكيــــة 

هـذه المعارضـة لـم تتجـاوز حـدود االحتجاجـات العلنيـة للنشاط الصهيوني في تلـك الحقبـة ، إال أن 
ولم تتخذ السعودية قرارًا يمس مصالح الواليات المتحدة في السعودية ، تلك المصالح التـي حـرص 
الجانبـان علـى تطويرهـا . وفــي محاولـة لتطمـين ابــن سـعود بعـث وزيــر الخارجيـة األمريكيـة برســالة 

حكومتــه لموقــف الحكومــة الســعودية ، ووعــده بــان  عبــر فيهــا عــن تفهــم ١٩٤٣أيــار  ٢٦إليــه فــي 
الرئيس لن يتخذ أي قرار يؤدي إلى تغيير الوضع في فلسـطين قبـل التباحـث مـع العـرب واليهـود ، 
كما بعث الرئيس األمريكي روز فلت رسالة أخرى إلى ابن سعود في حزيران من العـام نفسـه كـرر 

66Fفيهــا التعهــد نفســه

ان اإلدارة األمريكيــة حاولــت ترتيــب لقــاء بــين . وتشــير بعــض المصــادر إلــى  )٣(
ابن سعود وبين حاييم وايزامن ( وهو من زعماء الحركة الصهيونية ) في محاولة للتفـاهم ، إال ان 

67Fابـــن ســـعود رفـــض ذلـــك مبينـــًا انـــه ال يســـتطيع التحـــدث باســـم العـــرب

وتبعـــًا لـــذلك قـــررت اإلدارة  )٤(
ارضــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة قــرارين اقترحهمــا األمريكيــة التريــث مؤقتــًا بشــأن فلســطين حيــث ع

يــدعوان اإلدارة األمريكيــة إلــى اســتخدام جهودهــا إلقامــة دولــة  ١٩٤٤الكــونغرس فــي كــانون الثــاني 
لليهـــود فـــي فلســـطين ، إال ان حاجـــة الـــرئيس األمريكـــي ألصـــوات النـــاخبين اليهـــود فـــي انتخابـــات 

68Fديم وعود إلى قادة الحركة الصهيونيةأجبرته على تق ١٩٤٤الرئاسة في تشرين الثاني 

)٥( . 
وفي األيام األخيرة مـن الحـرب العالميـة الثانيـة التقـى الـرئيس األمريكـي روز فلـت فـي طريـق 

69Fعودته من مؤتمر يالطا

وذلـك فـي البحيـرات المـرة عنـد  ١٩٤٥شـباط  ١٤بالملك ابن سعود في  )١(
كرس اللقاء لبحث مجموعة من القضايا ، وقد   Quincyقناة السويس على متن السفينة كوينسي  

70Fتتعلق بالنفط والقضية الفلسطينية والقاعدة الجوية في الظهران

)٢( . 
ففي موضوع النفط أكد الملك للرئيس روزفلت رغبته في تطوير االمتيازات النفطية للشركات 

علـى بنـاء خـط األمريكية في السعودية بهدف زيادة عوائـد الـنفط لتطـوير الـبالد ، كمـا وافـق الملـك 

                                                           
 . ٤٣المصدر السابق ، ص،  الهنداوي )٣(
 . ١٩٣برايسون ، المصدر السابق ، ص )٤(
 . ١٩٥-١٩٤المصدر نفسه ، ص ص )٥(
مـن الرابـع وحتـى الثـاني عشـر انعقد هذا المؤتمر في مدينة يالطا على البحر األسود في شبه جزيرة القـرم  )١(

ورئـيس الـوزراء  J. Stalinحضـره الـرئيس األمريكـي روز فلـت والروسـي جوزيـف سـتالين  ١٩٤٥من شباط 
للبحث في سبيل مواصلة الحرب ضد المحور وتحديد مناطق النفوذ لكل منهمـا Churchil البريطاني تشرشل 

 ، للتفاصيل راجع
6ed  Thomas A.Bailey, A Diplomatic history of American People , ,(New York, 

1958)p.p762-766  
 . ١٦٥-١٦٤مراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص ص )٢(



 

 
٥٧ 

 الفصل الثاني 

71F)  يربط االحسـاء بسـواحل البحـر المتوسـط Taplineاألنابيب النفطي تابالين  ( 

. وفيمـا يخـص )٣(
فلسطين عارض ابن سعود الهجرة اليهودية إليها ممـا دفـع روزفلـت إلـى تكريـر تعهـده السـابق بعـدم 

، أمــا  )٤(72Fاً اتخــاذ أي موقــف بشــأن الهجــرة اليهوديــة دون بحــث الموضــوع مــع العــرب واليهــود مســبق
بخصوص القاعدة الجوية في الظهران فقد وافق ابن سعود على اسـتمرار العمـل فيهـا بشـرط ان ال 
تتعرض بـالده إلـى احـتالل عسـكري مثـل مـا حـدث فـي العـراق وٕايـران ومصـر وسـوريا ، وان تكـون 

تحــدة فــي سـنوات )تعــود ملكيتهـا بعــدها إلـى الســعودية مقابـل اســتمرار  الواليـات الم ٥مـؤجرة لمــدة (
73Fتقديم  دعمها العسكري واالقتصادي للسعودية

، واخيرًا أشار الرئيس األمريكي إلى رغبته في أن )٥(
74Fتفتح السعودية أبوابها أمام المصالح األمريكية ومصالح األمم األخرى

.ونسـتطيع القـول ان هـذا  )٦(
ن البدايــة الحقيقيــة الســعودية ، وكــا –اللقــاء مــن ضــمن األحــداث البــارزة فــي العالقــات األمريكيــة 

 للصداقة بين الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية .
لم تلتزم اإلدارة األمريكية بتعهدها هذا ، ففي الوقت الذي كان فيه الرئيس األمريكي روزفلت 
يتعهد ألبن سعود بعدم بحث موضـوع الهجـرة اليهوديـة إلـى فلسـطين قبـل مناقشـة الموضـوع مسـبقًا 

للزعماء الصـهاينة بأنـه سـيعمل  –وبشكل سري  –اف المعنية ، كان في المقابل  يتعهد بين األطر 
مــــن اجــــل جعــــل البرنــــامج الصــــهيوني حقيقــــة واقعــــة . ويبــــدو ان الــــرئيس األمريكــــي أراد مــــن وراء 
تعهداته للملـك بشـأن فلسـطين ضـمان موافقـة األخيـر علـى إنشـاء خـط األنابيـب (تـابالين) وتوسـيع 

75Fكة ارامكو واالستمرار في بناء قاعدة الظهران الجويةرقعة امتياز شر 

)١( . 
 Harryتولى الحكـم نائبـه هـاري ترومـان            ١٩٤٥نيسان  ١٢بعد وفاة روزفلت في 

S. Truman   76بتأييـــد الهجـــرة اليهوديــة إلـــى       فلســـطين ١٩٤٥آب  ١٦، الـــذي قـــام  فــيF

)٢(  ،
موقفــا حازمــا مــن موقــف ترومــان هــذا ،   إال أن وكـان مــن المفتــرض ان تتخــذ الحكومــة الســعودية 

ذلك لم يحدث لدراية أبن سعود بأحوال بـالده وٕانـه بحاجـة ماسـة إلـى دعـم قـوى كبـرى فـي المنطقـة 

                                                           
 . ٣٩٧فاسيليف ، المصدر السابق ، ص )٣(
الهجرة ، وللتفاصيل عن ما دار حول ١٦٥مراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص )٤(

اليهودية إلـى فلسـطين فـي هـذا اللقـاء راجـع بنوامشـيان،عبد العزيـز آل سـعود ،ترجمـة عبـد الفتـاح ياسـين 
 .٢٦١- ٢٥٦،(بيروت د.ت) ص ص

M.E.S.S ,Report of the Joint United State Survey Group to Saudi Arabia ,       ( )٥  
16 October 1948, Film 37, p.p. 24-25. 

 . ١٦٦تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص مراد ، )٦(
 . ١٦٧-١٦٦المصدر نفسه ، ص ص )١(
 . ٤٥الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٢(



 

 
٥٨ 

 الفصل الثاني 

بعــــد زوال التــــأثير البريطـــــاني ، فكانــــت الواليـــــات المتحــــدة هــــي الدولـــــة التــــي تطلـــــع إليهــــا الملـــــك 
77Fالسعودي

78Fلسعودية هي في أمس الحاجة إليها، خصوصًا وٕانها كانت تقدم مساعدات ل )٣(

)٤(. 
 

 . ١٩٥٣العالقات األمريكية السعودية بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام  -ج
الســعودية حيــث  –بــدأت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مرحلــة جديــدة فــي العالقــات األمريكيــة 

79Fدشنت هذه المرحلة عصر الحرب الباردة

ودية مكانًا بارزًا في بين المعسكرين حيث احتلت السع )٥(
االهتمـــام األمريكـــي بســـبب امتالكهـــا احتياطيـــًا هـــائًال مـــن الـــنفط وأهميتهـــا اإلســـتراتيجية فـــي حالـــة 

80Fالحرب مع االتحاد السوفيتي

)٦( . 
زاد اهتمام شركة ارامكو بإنتاج النفط بعد الحرب وكجزء من هذا االهتمام قررت الشـركة فـي 

فــط الظهــران فــي االحســاء إلــى الســواحل اللبنانيــة علــى مــد خــط أنابيــب مــن حقــول ن ١٩٤٥تمــوز 
81Fالبحر المتوسط

، ولضخامة تكاليفه أخـذت ارامكـو بالبحـث عـن شـركاء لهـا  لتمويـل المشـروع ،  )١(
 Standard Oil Of Newقبلــت شــركتا ســتاندرد نيوجرســي  ١٩٤٦ففــي النصــف األول مــن عــام 

jersey  وسكوني فاكوم Scony Vacum سهام في تنفيذ المشروع بعد أن تخلصتا األمريكيتان اإل
82Fمن القيود المفروضة عليهما بموجب اتفاقية الخط األحمر

)٢( . 

                                                           
 . ٦٢جريسون ، المصدر السابق ، ص )٣(
 . ٤٦الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٤(
يمتنع خالله أطراف النزاع عن اللجوء إلى  اصطالحًا تعني الصراع بين معسكرين Cold war الحرب الباردة  )٥(

ليصـف حالـة التـوتر بـين الـدول الغربيـة والكتلـة الشـرقية ، التـي  ١٩٤٧السالح ، وقد ظهر المصـطلح عـام 
بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ولم يقدر لهـا أن تتحـول إلـى صـدام مسـلح بسـبب الـردع النـووي ألن 

مؤكدًا ، ولهذا لجأت المعسكرات إلى الوسائل الممكنة لتحقيـق التفـوق واضـعاف  الصدام يعني انتحارًا متبادالً 
الخصم من دون التورط في حرب معلنة ، أنظر الموسوعة العسكرية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 

 . ٥٥٤-٥٥٢) ص ص ١٩٧٧) ، (بيروت ، ١(ج
 . ١٦٨ربي ، صمراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج الع )٦(
 . ٤٠١؛ فاسيليف ، المصدر السابق ، ص ٢٣٧برايسون ، المصدر السابق ، ص )١(
 ١٩٢٩وقع األعضاء المساهمون في شركة النفط التركيـة ( التـي تحولـت فـي عـام  ١٩٢٨تموز  ٣١في  )٢(

ر ، إلى شركة نفـط العـراق) علـى اتفاقيـة حـددت بمقتضـاها منطقـة االمتيـاز ، سـميت باتفاقيـة الخـط األحمـ
ألنه أشر على حدود منطقة االمتياز بالخط األحمر وشملت منطقة المشرق العربي باستثناء كل من مصر 
والكويت وقد منعت هذه االتفاقية أي شركة مـن غيـر الشـركات األعضـاء مـن الحصـول علـى امتيـازات فـي 

الحصـول علـى  المنطقة المحددة . كما منعت أعضائها من الحصـول علـى امتيـاز نفطـي خـارجي مـن دون
ــو ســلمى ، المصــدر الســابق ، ص ص ؛ وهــيم ، المصــدر الســابق ، ص  ٢٧-٢٦موافقــة األعضــاء ، أب

١٤٤  . 



 

 
٥٩ 

 الفصل الثاني 

١٩٥٠أيلـــول  ٢٥أنجـــز المشـــروع فـــي  83F

ـــنفط الســـعودي إلـــى  )٣( وقـــد زاد نتيجـــة لـــذلك تـــدفق ال
عقـدت اتفاقيـة بـين الحكومـة السـعودية وشـركة  ١٩٥٠كـانون االول   ٣٠األسواق العالميـة ، وفـي 

84Fكو هي اتفاقية مناصفة األرباحارام

)٤( . 
الســعودية ، إال أن الواليــات المتحــدة لــم تلــّب  –وعلــى الــرغم مــن تطــور العالقــات األمريكيــة 

كـــل طلبـــات الســـعودية ال ســـيما مـــا يتعلـــق منهـــا بتقـــديم ضـــمانات عســـكرية ، فقـــد أبـــدت واشـــنطن 
مواجهة ما كان يتصوره بتقديم دعم عسكري له ل ١٩٤٦تحفظها من دعوات ابن سعود خالل عام 

من احتمال حدوث هجوم مسلح قد تشنه األسرة الهاشمية في العراق واألردن المدعومتين مـن قبـل 
85Fالحكومة البريطانية

)٥( . 
كانت نابعة  ١٩٤٦يبدو ان تصاعد الطلبات السعودية الخاصة بالدعم العسكري خالل عام 

رى والهـالل الخصـيب )،السـيما وان دعـوة مـن خشـيتها مـن تحقيـق المشـاريع الهاشـمية (سـوريا الكبـ
الــذي تضــمن  ١٩٤١مــايس   ٢٩الهاشــميين لتحقيــق هــذه المشــاريع جــاءت منــذ تصــريح أيــدن فــي 

حسب قوله عطف حكومته على أماني العرب في تحقيـق الوحـدة ، حيـث اعتقـدت ان تحقيـق هـذه 
 المشاريع يشكل خطورة على موقفها ويهدد موقعها في الحجاز .

عودية معرفــة موقــف الحكومــة األمريكيـــة بشــكل مباشــر مــن المشــاريع الهاشـــمية حاولــت الســ
إلى الواليات  ١٩٤٧كانون الثاني ٢٣فتوجه ولي العهد السعودي األمير سعود بن عبد العزيز في 

المتحدة ، إلجراء محادثات مع اإلدارة األمريكية حول الموضـوع ، إال ان هـذه الزيـارة لـم تحقـق مـا 
لسعودية ، حيث أبلغته اإلدارة األمريكية ان هذه القضايا تخص العرب وان باإلمكان كانت تتمناه ا

86Fحلها عن طريق الجامعة العربية أو األمم المتحدة

. ان امتناع الحكومة االمريكية عن التجاوب  )١(
مــع المطلــب الســعودي القاضــي بتقــديم الــدعم العســكري لهــا ، كــان نابعــًا مــن مخاوفهــا فــي تســرب 

ســلحة إلــى فلســطين عــن طريــق الســعودية ولهــذا لــم  تقبــل أي طلــب ســعودي مــا لــم تجــر بعــض األ
87Fتســوية للقضــية الفلســطينية

. وعنــدما عرضــت قضــية فلســطين علــى األمــم المتحــدة فــي أعقــاب  )٢(
بسـبب عجزهـا عـن حـل  ١٩٤٧أيلـول  ٢٦إعالن بريطانيا تخليها عن مسوؤليتها في فلسـطين فـي 

                                                           
 . ٢٥٤النيرب ، المصدر السابق ، ص )٣(
 . ٤٨الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٤(
دكتـوراه    ، اطروحـة ١٩٥٨-١٩٤٦السعودية   –جبار ، العالقات السياسية االردنية  عبد االمير محسن )٥(

 .   ٨٩، ص ١٩٩٥، كلية االداب ، جامعة الكوفة ، 

 . ٥٠الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )١(
 . ٥١المصدر نفسه ، ص  )٢(



 

 
٦٠ 

 الفصل الثاني 

لصهاينة ، صوتت الواليات المتحـدة لصـالح قـرار التقسـيم الـذي أصـدرته النزاع القائم بين العرب وا
١٩٤٧تشرين الثاني  ٢٩الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم  88F

)٣( . 
أما عن موقف الملك ابن سعود من قرار التقسيم ، فكان موقف الرافض الذي مثل في واقعه 

يًة منــه علــى عالقــات بــالده مــع عواطــف رعايــاه أكثــر ممــا كــان موقفــًا شخصــيًا وقــد كــان ذلــك خشــ
89Fالواليــات المتحــدة

، وهــذا واضــح مــن الحــوار الــذي آجــراه الملــك ابــن ســعود مــع الــوزير األمريكــي  )٤(
تختلــــف الــــدولتان حــــول القضــــية … إذ قــــال ((  ١٩٤٧كــــانون االول  ٤المفــــوض فــــي جــــدة فــــي 

مــريكيين ، ويجــب الفلســطينية ومــع ذلــك فــان الســعوديين ال تــزال لهــم مصــالحهم المشــتركة مــع األ
صــيانة هــذه المصــالح وانــه ال يتوقــع أن ينشــأ وضــع يجبــرهم إلــى نــزاع مــع الواليــات المتحــدة حــول 

90Fالقضية الفلسطينية ))

، وتطرق ابن سـعود أيضـًا فـي  المقابلـة نفسـها إلـى مـا سـماه ( الخطـرين  )٥(
دمـــه الواليـــات الشـــيوعي والهاشـــمي ) ورغبتـــه فـــي معرفـــة مـــدى الـــدعم العســـكري الـــذي يمكـــن ان تق

91Fالمتحدة لبالده لمواجهة المد الشيوعي والتهديدات الهاشمية

)٦( . 
الســعودية  –أدى الموقــف األمريكــي المســاند للصــهيونية إلــى فتــور فــي العالقــات األمريكيــة 

، وبهــدف تحســين العالقــات بــين البلــدين أقــدمت اإلدارة األمريكيــة فــي  ١٩٤٨-١٩٤٧بــين عــامي 
رفــع درجــة التمثيــل الدبلوماســي بــين البلــدين إلــى مســتوى ســفارة ، وفــي  علــى ١٩٤٩كــانون الثــاني 

92Fنقلت ملكية قاعدة الظهران الجوية إلى الحكومة السعودية ١٩٤٩آذار  ٣١

)١( . 
أيلــول  ١وضــمن إطــار توثيــق العالقــات العســكرية بــين الجــانبين وصــلت إلــى الســعودية فــي 

عودي والتعـرف علـى احتياجـات المملكـة بعثة عسكرية لدراسة مجـاالت تطـوير الجـيش السـ ١٩٤٩
ـــاني  الدفاعيـــة لتزويـــدها بمعـــدات عســـكرية . وقـــد أعـــدت البعثـــة تقريـــرًا بهـــذا الشـــأن فـــي كـــانون الث

١٩٥٠ 93F

قـرارًا  ١٩٥١، وفي ضوء توصيات البعثة أصدر الرئيس األمريكي ترومان فـي حزيـران  )٢(
العسـكرية األمريكيـة وقبـول الطلبـة ينص على شـمول المملكـة العربيـة السـعودية ببرنـامج المسـاعدة 

94Fالسعوديين للتدريب في الكليات والمعاهد العسكرية األمريكية

)٣( . 

                                                           
 . ٥٣الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٣(
 المصدر نفسه . )٤(

)٥( F.R.U.S, 1947, Vol.,V., The Minister of Saudi Arabia (childs) to the secretary 
of state, Jidda, December 4,1947,p.p 1335-1338. 

)٦( Ibid . 
 . ٥٤الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )١(
)٢( M.E.S.S  , Report of the Joint United state Survey Group to Saudi Arabia, 5 

July 1950, Film 37, p.171                                                                                           . 
)٣( Ibid., 26,August, 1952, p.p.287-288. 



 

 
٦١ 

 الفصل الثاني 

تم توقيع اتفاقيـة بـين الواليـات المتحـدة والسـعودية سـمحت بموجبهـا  ١٩٥١حزيران  ١٨وفي 
رية دائمية األخيرة للواليات المتحدة االستمرار في استخدام قاعدة الظهران الجوية واقامة بعثة عسك

فــي الســعودية لإلشــراف علــى تنفيــذ بــرامج المســاعدات األمريكيــة للســعودية وقــد اســتمر عمــل هــذه 
١٩٥٣البعثة حتى تشرين االول  95F

)٤( . 
وجهـت اإلدارة األمريكيـة دعــوة لألميـر فيصـل بـن عبـد العزيـز لزيــارة  ١٩٥٣وفـي بدايـة عـام 

وقد نـاقش فـي هـذه الزيـارة مـع المسـؤولين ،  ١٩٥٣آذار  ٢٥الواليات المتحدة ، والتي وصلها في 
96Fاألمــريكيين ســبل تطــوير العالقــات بــين الــدولتين وبعــض قضــايا األمــن والســالم فــي المنطقــة 

)٥(  .
بجولـة لـه فـي  J . F. Dallsقـام وزيـر الخارجيـة األمريكـي جـون فوسـتر داالس   ١٩٥٣وفـي أيـار 
97Fالمنطقة 

دات العسكرية األمريكية للسعودية واتخـاذ ( والتقى بابن سعود وأكد له استمرار المساع )٦(
98Fالصــهيوني –موقــف عــادل ) مــن الصــراع العربــي 

تــوفي ابــن  ١٩٥٣تشــرين الثــاني  ٩، وفــي  )٧(
ســعود ، ودخلــت العالقــات بــين الواليــات المتحــدة والســعودية مرحلــة جديــدة حيــث تســلم ولــي العهــد 

 سعود بن عبد العزيز ، الحكم في المملكة .  
 

         

ــة- الســعودية  العالقــات  -٢ ــز   األمريكي ــد العزي -١٩٥٣فــي عهــد ســعود بــن عب
١٩٦٤   : 

بدأ سعود حكمه بتوجيه خطاب ملكي ، أعلن فيه اتبـاع السياسـة التـي سـار عليهـا والـده فـي       
ـــــــى تحســـــــين أوضـــــــاع الســـــــعوديين  ـــــــة ، والعمـــــــل عل ـــــــة والعالقـــــــات الخارجي إدارة الشـــــــؤون الداخلي

99Fاالقتصادية

أولى المشاكل التي واجههـا سـعود فـي بدايـة حكمـه إضـراب عمـال شـركة  ، ومن بين)١(
بسبب فشل المفاوضات مع الشركة حول رفع رواتبهم وتلبية  ١٩٥٣تشرين الثاني  ١٧ارامكو في 

                                                           
 . ٥٥الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٤(
 ، العالقات مع الواليات المتحدة في عهد ابن سعود . ١٣٠٣/ ١د. ع. و العربية السعودية  )٥(

ت المنطقة من فكرة إنشـاء منظمـة للـدفاع عـن كان الهدف من هذه الجولة هو التعرف على مواقف حكوما )٦(
المنطقة وقد زار مجموعة من األقطار العربية في هـذه الجولـة ، للتفاصـيل راجـع علـي الـدين هـالل ، أمريكـا 

 ١١٥-١١٢) ، ص ص١٩٨٩، (بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربيـة ١٩٨٢ – ١٩٤٥والوحدة العربية 
) ، ١٩٦٠العربي ، ترجمة خيـري حمـاد ، (بيـروت ، دار الطليعـة ،  ؛ ارسكين شايلدرز ، الحقيقة عن العالم

 . ١٠٨ص 

 ، العالقات مع الواليات المتحدة . ١٣٠٤/ ١د. ع. و سورية   )٧(

 . ١٩٥٣كانون االول  ٤)، في ٩صحيفة الهدى ، ع( )١(
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100Fمطــالبهم

، وقــد اصــدر ســعود أحكامــا قاســية واعتقــل منظمــي األضــراب  محاولــة منــه للســيطرة  )٢(
ا إضـرابهم وقـاموا بمهاجمـة الشـركة واليـات القاعـدة الجويـة فـي على الموقف، اال ان العمال واصلو 

الظهران ولم يتم التوصل  إلى تسوية  اال بعد إعـالن الشـركة  موافقتهـا علـى التفـاوض مـع اللجنـة 
101Fالعمالية و القبول بأكثر مطالب المضربين

)٣(. 
 نســـــبت هـــــذه اإلضـــــرابات إلـــــى تســـــرب األفكـــــار الثوريـــــة إلـــــى صـــــفوف العمـــــال عـــــن طريـــــق 

102Fاختالطهم بالعمال العرب وخاصة المصريين والفلسطينيين المؤمنين بهـا

، هـذا فضـال عـن دور  )٤(
المعلمــين والمدرســين المصــريين العــاملين هنــاك وغيــرهم فــي إثــارة مشــاعرهم وتنميــة هــذه األفكــار 

103Fلديهم

 . وقد نبهت هذه األحداث الملك سعود إلى ضـرورة تقويـة الجـيش وبنـاء قـوة جويـة  ايضـاً  )٥(
، وهو ما فكرت به رئاسة البعثة العسكرية األمريكيـة فـي السـعودية وبعـض المسـؤولين فـي وزارتـي 

لضــمان الــدفاع عــن المصــالح األمريكيــة  ١٩٥١الخارجيــة والــدفاع األمــريكيتين منــذ منتصــف عــام 
وفــي مقــدمتها الــنفط والحفــاظ علــى موقعهــا المهــم فــي الخلــيج العربــي والبحــر األحمــر، فضــال عــن 

واء هـذه المنطقـة علـى أهـم قاعـدة جويـة أمريكيـة نظـرًا لقربهـا مـن االتحـاد السـوفيتي هـي قاعـدة احت
الظهــران الجويــة . وهــي حلقــة أساســية فــي المواصــالت الجويــة بــين أوربــا وأفريقيــا والهنــد والشــرق 

104Fاألقصى

)١(  . 
قــد أدت ومــن جهــة أخــرى كانــت مشــاريع الــدفاع الغربيــة فــي المنطقــة منــذ أوائــل الخمســينات 

امريكيـة وضـعت فـي  –إلى بعض الفتـور فـي العالقـات بـين الـدولتين ، حيـث ان السياسـة االنكلـو 
استراتيجيتها وبشكل أكثر الحاحًا ضـرورة المحافظـة علـى منطقـة ( الشـرق األوسـط ) علـى اعتبـار 
أنهـــا مـــن أهـــم منـــاطق النفـــوذ الغربـــي ويجـــب المحافظـــة عليهـــا مـــن المـــد الشـــيوعي واتخـــذت هـــذه 

مسـاعي األحــالف العسـكرية وســيلة لتحقيــق هـذا الهــدف ، حيـث طرحــت فــي هـذه الفتــرة مجموعــة ال

                                                           
لســعودية ؛ د.ع.و العربيــة ا ١١٥، ص٥٣تقــارير المفوضــية العراقيــة فــي جــدة ، و ٣١١/ ٢٦٤٠د.ك.و  )٢(

 المشاكل الداخلية . ١/١١٠٤

 . ٦١، المصدر السابق ، ص الهنداوي )٣(
 . ١١٥، ص ٥٣تقارير المفوضية العراقية في جدة ، و   ٣١١/  ٢٦٤د. ك. و .  )٤(
)٥( Peter Mansfield, The Middle East: A Political and Economic Survey,               

                 ( London, 4ed, 1973),p. 143  
ــداوي ، المصــدر الســابق ، ص ص )١( ــذي تمــت  ٦٣-٦٢الهن ــامج العســكري األمريكــي ال ، تحــدد هــدف البرن

فرق علـى مـدى  ٥إلى  ٣بتكوين جيش سعودي حديث يتألف من   ١٩٥٣الموافقة عليه في كانون االول  
لطيـارين لتشــكيل نـواة القــوة   ثـالث ســنوات وتـدريبهم علــى الحـرب فــي الصـحراء إلــى جانـب تــدريب عـدد مــن ا

، صـحيفة الهـدى ،   فـي  T. Hanleyالجوية السعودية وأوكلت مهمة تنفيذ البرنامج إلـى العقيـد تـوم هـانلي 
 . ١٩٥٣كانون االول  ١٣
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١٩٥٠من المشاريع مثـل التصـريح الثالثـي عـام  105F

،ومشـروع قيـادة                     ( الشـرق  )٢(
106Fاألوسط )

)   ٤( Northern Tier   ، ومشروع الحزام الشمالي  )٣(
107F

الذي تطور فيمـا بعـد إلـى حلـف   ٣
108Fاد ، وبمـا ان العـراق كـان المحـور فـي مشـروع داالس بغـد

فقـد شـعر ال سـعود بـالقلق مـن تقويــة  )٥(
العـــراق عســــكريًا وتحويلــــه إلـــى قــــوة تهــــدد نظـــامهم القــــائم ، أو تعيــــد العـــداء القــــديم بــــين األســــرتين 

 الهاشمية والسعودية . 
المشـاريع   ساعد هذا الوضع على توجه السياسة السعودية نحو مصر التي وقفـت ضـد تلـك

. وقـد التقـت سياسـة كـل مـن السـعودية ومصـر للوقـوف ضـد ١٩٥٢تمـوز  ٢٣، ال سيما بعد ثـورة 
حلف بغداد ، حيث انطلقت وجهة نظر السعودية من ان اشتراك العراق وبريطانيا فـي حلـف واحـد 

وان يعنــي ازديــاد قــوة الهاشــميين ونفــوذهم ، وتزايــد تهديــدهم للســعودية ، ولكــن بشــكل أكثــر قســاوة 
العراق سيكسب سوريا واألردن ولبنان في هذا الحلف ويتحقق مشروع الهالل الخصيب ، ويحصل 
على أحدث األسلحة التي سيستخدمها الستعادة الحجـاز واالنتقـام للهزيمـة التـي تكبـدها الهاشـميون 

109Fعلى يد  ابن سعود ١٩٢٥في الحجاز سنة 

 ، أما وجهة النظر المصرية فقد اعتبرت ان جميع )١(
110Fالمشــاريع الغربيــة مــا هــي إال مشــاريع اســتعمارية الهــدف منهــا الســيطرة علــى المنطقــة

، كمــا ان  )٢(
كل من مصر والسعودية في هذه الفترة كانت تعاني مـن مشـكلة مباشـرة مـع الحكومـة البريطانيـة . 

111Fففيمــا يخــص الســعودية كانــت مشــكلة البريمــي

كــان قائمــة بينهــا وبــين الحكومــة البريطانيــة والتــي  )٣(

                                                           
، أصـدرت الواليـات المتحـدة باالتفـاق مـع بريطانيـا وفرنسـا إعالنـا ثالثيـًا تعهـدت فيـه  ١٩٥٠أيار  ٢٥في  )٢(

بفـرض قيـود علـى إرسـال األسـلحة إلـى ( الشـرق األوسـط ) ، وتسـمح إحـدى فقـرات اإلعـالن   الدول المعنيـة
للدول الثالثة تزويد المنطقة بما تحتاجه من سالح للدفاع عن نفسها وعـن المنطقـة كلهـا ، للتفاصـيل انظـر 

حــرب أكتــوبر  مــن ]االســرائيلي  [   -نبيــل محمــود عبــد الغفــار ، السياســة األمريكيــة تجــاه الصــراع العربــي 
 .  ٦٧) ص ١٩٨٢حتى اتفاقية كامب ديفيد ، ( الكويت ،  ١٩٧٣

 . ١٠٨للتفاصيل عن هذه القيادة راجع هالل ، المصدر السابق  ، ص )٣(
عنـــدما قـــام بجولتـــه فـــي المنطقـــة ،  ١٩٥٣طـــرح هـــذا المشـــروع وزيـــر الخارجيـــة األمريكـــي داالس عـــام  )٤(

  .  ١١٢للتفاصيل راجع المصدر نفسه ، ص
 . ٨٧سافران ، المصدر السابق ، ص )٥(
 . ٨٧سافران ، المصدر السابق ، ص )١(
 ١٩٧٠جهــاد مجيــد محــي الــدين ، حلــف بغــداد ، رســالة ماجســتير ، كليــة اآلداب ، جامعــة عــين شــمس  )٢(

 . ٢٠٤ص
  وهي ثمان واحات ، تقع في منطقة اتصال الحدود بين السعودية ومشيخة أبو ظبي وسـلطنة مسـقط     و )٣(

عمان  تكون حقوق السيادة عليها للجهة التي تتمكن من فـرض ضـريبة الزكـاة علـى سـكانها بوصـفها دليـل 
، (  ١٩٧١– ١٩٤٥السيادة المعترف به ، جمال زكريـا قاسـم ، الخلـيج العربـي : دراسـة لتاريخـه المعاصـر 

 . ٢٢٥) ص ١٩٧٤القاهرة ، 
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112Fســببها اكتشــاف الــنفط

، حيــث ادعــت الحكومــة البريطانيــة بعائــديتها إلــى ســلطان مســقط وعمــان  )٤(
113Fوشيخ أبو ظبي

، أما السعودية فقد ادعت بعائديتها لها ألنها فرضت عليها الزكاة في وقت من  )٥(
114Fاألوقــــات

وتــــم التفــــاوض بــــين الطــــرفين ( البريطــــاني  ١٩٤٩وقــــد اســــتمرت المشــــكلة منــــذ عــــام  )٦(
لســـعودي ) طـــوال النصـــف األول مـــن الخمســـينيات مـــن القـــرن العشـــرين إلـــى ان قامـــت بريطانيـــا وا

١٩٥٥تشــرين االول  ٢٦باحتاللهــا فــي  115F

، أمــا مصــر فقــد كانــت تكــافح فــي هــذه الفتــرة مــن أجــل  )٧(
١٩٥٤تمـوز  ٢٧تحقيق جالء القوات البريطانية الموجودة في قناة السـويس ، وقـد تـم ذلـك فـي  116F

)٨( 
. 

لسعودية األمني هذا ، وخيبة أملها في دعم أمريكي محقق لموقفها فـي موضـوع ان هاجس ا
عراقــي ، دفـــع ال ســعود إلـــى مســايرة المـــد  –البريمــي ، إلــى جانـــب مــا ظهـــر مــن تقـــارب أمريكــي 

 القومي الذي عم المنطقة في هذه الفترة والتقارب مع مصر .
ف الغربية ان  صـمتت الحكومـة كان من نتائج سياسة السعودية الخارجية المعارضة لألحال

117Fاألمريكية على احتالل البريمي

. ويبـدو ان الموقـف األمريكـي هـذا كـان نابعـًا مـن حاجـة اإلدارة  )١(
األمريكيــة فــي هــذه المرحلـــة إلــى الــدعم البريطــاني لمواجهـــة الخطــر الشــيوعي والحركــات الوطنيـــة 

ذي مثل حجر الزاوية في السياسـة عمومًا ، بهدف إكمال مشروع الدفاع عن ( الشرق األوسط ) ال

                                                           
 . ٦الفياض ، المصدر السابق ، ص )٤(
ــة معاهــدة  ١٨٩٢فــي عــام  )٥( ــة المتحــدة الحالي ــة اإلمــارات العربي ــى ســاحل عمــان ودول ــا عل فرضــت بريطاني

أصبحت بموجبها مسؤولة عن المنطقة ومنعت شيوخ هـذه المنطقـة مـن التنـازل عـن أي جـزء مـن أراضـيهم 
ـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وجيرانهـــ ا         إال بالموافقـــة الحكومـــة البريطانيـــة ، محمـــد مرســـي عبـــد اهللا ، دول

 . ٣٢) ص ١٩٨١( الكويت ، 
وانســحبوا عنهــا جــراء انحســار نفــوذهم  ١٨١٤ – ١٨٠٠خضــعت البريمــي لســيادة ال ســعود بــين األعــوام  )٦(

السياسي عن بعض سواحل الخليج العربـي فـي النصـف األول مـن القـرن التاسـع عشـر ، التمـيم ، المصـدر 
 .  ٣٧السابق ،  ص

راجــع صــبري فــارس  ١٩٧١عــد االنســحاب البريطــاني مــن الخلــيج أي بعــد عــام لــم تحــل هــذه المشــكلة إال ب )٧(
 . ٣٨٢) ص ١٩٨١الهيتي ، الخليج العربي : دراسة في الجغرافية السياسية ، ( بغداد ، دار الرشيد 

تقــارير الســفارة العراقيــة فــي  ٣١١/  ٢٦٧٦للتفاصــيل حــول مفاوضــات الجــالء وشــروطها راجــع د. ك. و  )٨(
 . ٥٩، ص  ٣القاهرة و

قـام الســفير األمريكـي بعــد احـتالل بريطانيــا للبريمـي فــي جـده بإرســال برقيـة إلــى وزارة الخارجيـة األمريكيــة  )١(
دعى فيها حكومته إلى ضرورة اتخـاذ موقـف أمريكـي فـي ضـوء التطـورات  ١٩٥٥تشرين الثاني  ٢٦بتاريخ 

السـفير لـم تحقـق نتـائج حاسـمة إذ لـم تعيـر األخيرة ألن الملك سعود يتطلع إلى معونة أمريكية إال أن دعـوة 
 F.R.U.S, Vol X111,Telegram from theاإلدارة األمريكيـة أهميـة للموقـف ، للتفاصـيل راجـع : 

Embassy in Saudi Arabia to the Department of state,                  Jeddah, 6 
November, 1955,  p. 286.  
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 الفصل الثاني 

الخارجيــة األمريكيـــة ، ال ســـيما وان ســـالمة وأمـــن منطقــة الخلـــيج العربـــي مازالـــت ضـــمن مســـؤولية 
118Fالحكومة البريطانية في نظر اإلدارة األمريكية

)٢(  . 
الســعودية علــى الجانــب السياســي ، بــل شــمل  –لــم يقتصــر الفتــور فــي العالقــات األمريكيــة 

أيضـــــًا ، فعنــــدما عقـــــدت الحكومـــــة الســـــعودية مــــع رجـــــل األعمـــــال اليونـــــاني           الجانــــب االقتصـــــادي
، عارضت شركة ١٩٥٤لنقل النفط في بداية شباط  اتفاقية A. Onasisأرسطو طاليس أوناسيس 

119Fأرامكو هذا االتفاق وحاولت وضع العقبات في طريقه وعدته مخالفة وانتهاكًا لحقوقها وامتيازاتها

)٣( 
كومــة الســعودية مضــت فــي طريقهــا، ودعــت شــركة ارامكــو إلــى ضــرورة التجــاوب مــع ، إال ان الح

120Fاالتفاقية واعطاء ناقالت شركة اوناسيس األفضلية في تحميل النفط السعودي

)٤( . 
أدى هــذا الوضــع إلــى تحــرك االرامكــو حيــث دفعــت الحكومــة األمريكيــة إلــى التــدخل رســميًا 

ة ، فقد وجهت الحكومة األمريكية عبر سفارتها في جدة لحل النزاع حفاظًا على المصالح األمريكي
إلـــــى الحكومـــــة الســـــعودية بينـــــت فيهـــــا معارضـــــتها لالتفاقيـــــة  ١٩٥٥، مـــــذكرة رســـــمية فـــــي شـــــباط 

121Fوانعكاســـاتها الســـلبية علـــى العالقـــات بـــين البلـــدين

. وقـــد دفـــع الموقـــف األمريكـــي هـــذا الحكومـــة  )٥(
الح شـــركة ارامكـــو ، المتضـــررة مـــن اتفاقيـــة الســـعودية إلـــى محاولـــة التوفيـــق بـــين مصـــالحها ومصـــ

اوناسيس ، واقترحت انه في حالة عدم التوصل إلى تسوية بين األطـراف تحـال القضـية إلـى لجنـة 
122Fتحكيم دولية للبت فيها

)١( . 
أصـــرت شـــركة ارامكـــو علـــى موقفهـــا المعـــارض التفاقيـــة اوناســـيس علـــى الـــرغم مـــن محاولـــة 

 الدولية ، مؤكدة ضرورة إلغائها لتعارضها مع بنود اتفاقية التوفيق التي قامت بها محكمة العدل 
١٩٣٣االمتيـــاز المعقـــودة بـــين الحكومـــة الســـعودية وشـــركة الـــنفط األمريكيـــة عـــام  123F

.واســـتخدمت  )٢(
ارامكو نفوذها في أسواق النفط العالمية لمنع التعامل مع شركة اوناسيس ، وفي هـذا الوقـت أيضـًا 

ية لصــالحها فــي محكمــة العــدل الدوليــة ، وعنــدها أضــطر نجحــت شــركة ارامكــو فــي كســب القضــ
١٩٥٨السعوديون وأوناسيس إلى التخلي عن المشروع برمته في عام  124F

)٣( . 

                                                           
 . ٧٠، ص الهنداوي ، المصدر السابق )٢(
 . ٨٩سافران ، المصدر السابق ، ص )٣(
 . ٦٦الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٤(
)  ١٩٧٦فرد هاليداي ، المجتمع والسياسة في الجزيرة العربية ، تعريب محمـد الرميحـي ( دار الـوطن ،    )٥(

 . ٤٧ص
 . ٩٦، ص  ٥٦تقارير المفوضية العراقية في جدة  و ٣١١/  ٢٦٤١د . ك . و  )١(
 . ٦٧الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٢(
، قـد يكـون ان مـن أحـد أسـباب تخلـي السـعودية علـى المشـروع فـي  ٤٨هاليداي ، المصدر السـابق ، ص )٣(

 هذا الوقت ، فضال عن قرار محكمة العدل الدولية ، هو تحسن العالقة مع الواليات المتحدة في هذه الفترة.
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 الفصل الثاني 

المصــري موضـع ترحيــب مــن جانــب اإلدارة األمريكيــة ال ســيما  –لـم يكــن التقــارب الســعودي 
تمـوز  ٢٦ة السـويس فـي بعد تقارب مصر مع الكتلة االشتراكية ،  ثم قيام عبد الناصـر بتـأميم قنـا

، حيــث بــدأت تلــك اإلدارة العمــل مــن أجــل إبعــاد الملــك ســعود عــن الــرئيس عبــد الناصــر.  ١٩٥٦
وجاءت هذه المساعي األمريكية في وقت بـدا فيـه الملـك سـعود يشـعر بـالقلق مـن تنـامي نفـوذ عبـد 

أدى تأميم القناة  الناصر وانعكاسات ذلك على الوضع الداخلي في المملكة العربية السعودية . فقد
إلــى تزايــد الــدعوات العربيـــة لتــأميم شــركات الـــنفط األجنبيــة فــي الــوطن العربـــي ومنهــا شــركة نفـــط 
ارامكو في السعودية ، كمـا ارتفعـت األصـوات المطالبـة بـإغالق قاعـدة الظهـران الجويـة ورافـق كـل 

صــر وتــدعو إلــى  ذلــك قيــام المظــاهرات فــي جــدة والريــاض  واالحســاء وهــي تهتــف بحيــاة عبــد النا
تأميم النفط السعودي ، فضال عن شـعور الملـك سـعود بتنـامي النفـوذ المصـري داخـل جيشـه الـذي 

125Fأشرفت على تدريبه بعثة عسكرية مصرية آنذاك

)٤( . 
تـــدرس كيفيـــة إعـــادة العالقـــات مـــع  ١٩٥٦ونتيجــة لـــذلك بـــدأت اإلدارة األمريكيـــة منـــذ مطلـــع 

126Fينالسـعودية إلـى مســارها بعـد فتـور دام ســنت

، ولكـي تشــعر السـعودية بأنهـا مــا زالـت ذات مكانــة  )٥(
بريطانيـًا تضـمن اقتراحـًا بإيقـاف  –لدى الواليات المتحدة فان اإلدارة األمريكية رفضت طلبًا عراقيًا 

127Fدفع العوائـد النفطيـة للسـعودية حينئـذ بسـبب موقفهـا مـن مشـاريع األحـالف الغربيـة فـي المنطقـة

)١( .
 ١٩٥٦كـانون الثـاني  ٨س األمـن القـومي األمريكـي فـي اجتمـاع عقـد فـي وتنفيذًا لـذلك نـاقش مجلـ

أحـد  Raymond Hierكيفية إبعاد الملك سعود عن تأثير عبـد الناصـر ، فـاقترح ريمـون هيـر        
أعضـاء المجلــس ان أفضـل طريقــة البعــاد السـعودية عــن مصـر هــو تبصــير السـعوديين بمــا ســمي 

ي وبــان هــذا الخطــر إذا مــا تــرك إلــى مــداه مــن شــأنه التــأثير انــذاك ( بــالخطر المصــري ) االنقالبــ
128Fعلى كل العروش في المنطقة

)٢( . 
لــم يكــن إقنــاع الملــك ســعود بالخطــة األمريكيــة صــعبًا ، فقــد أبــدى الملــك ســعود رغبتــه فــي اســتمرار 

في التعاون مع الواليات المتحدة ، وهذا ما اتضح من خالل الرسالة التي بعثها السفير األمريكي  
وزيـــر الخارجيـــة االمريكـــي لشـــؤون الشـــرق األدنـــى فـــي مســـاعد   G. Allenجـــده الـــى جـــورج الـــن 

تضــمنت نتـائج المباحثـات التــي تمـت بينــه وبـين الملـك ســعود . فقـد دعــا  ١٩٥٦كـانون الثـاني ٢٦
السـفير حكومتـه إلـى الوقـوف إلــى جانـب الملـك سـعود فـي مواجهــة الدعايـة التـي مارسـتها بريطانيــا 

بسبب مشكلة البريمي ، بعد ان أبدى سـعود اسـتعداده لمقاومـة االغـراءات السـوفيتية إلـى  في بالده
                                                           

 . ٢٤٤جبار ، المصدر السابق ، ص )٤(
 . ٨٧الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٥(
)) مجلـة آفـاق عربيـة ،   ١٩٥٦مؤيد إبراهيم الونداوي (( حقـائق جديـدة عـن العـدوان الثالثـي علـى مصـر  )١(

 . ٤٧، ص ١٩٩٠)  تشرين االول ١٠ع (
 . ٣٩٧) ص ١٩٨٦محمد حسنين هيكل ، ملفات السويس ، حرب الثالثين سنة ( القاهرة ،  )٢(
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129Fالنهاية

.وفي ضوء ذلك قررت اإلدارة األمريكيـة اتخـاذ مـا يلـزم مـن اإلجـراءات العـادة ثقـة الملـك )٣(
شــباط  ١٨سـعود مـن جديـد بالواليـات المتحــدة وحاولـت إرضـاء السـعوديين مــن خـالل موافقتهـا فـي 

130F) الـــى الســـعودية ٤١ –دبابـــة خفيفـــة امريكيـــة مـــن طـــراز ( أم  ١٨علـــى إرســـال ١٩٥٦

. كـــان  )٤(
وصــول شــحنة األســلحة ، مؤشــرًا علــى بدايــة مســعى أمريكــي جديــد فــي المنطقــة لتقــويض التقــارب 

131Fالســعودي  مــن جهــة وٕازالــة الخــالف بــين آل ســعود والهاشــميين مــن جهــة أخــرى –المصــري 

)٥(  .
د والهاشميين بمخاطر المد القومي على مستقبل عروشهم وهذا يعني خاصة بعد أن شعر آل سعو 

 –إذا حصل  –العراقي من الممكن  –ان الواليات المتحدة أدركت بان التقارب والتعاون السعودي 
الســـــعودي  .  –ان يبعــــدها عـــــن الكثيــــر مـــــن المشـــــكالت الناجمــــة عـــــن االرتبــــاط      المصـــــري 

افضل الطرق للتأثير على الملك سعود ، هو إشعاره  بأنه مهم وتوصلت اإلدارة األمريكية إلى أن 
، وان السعودية هي القوة األولى في (الشـرق األوسـط) . ولهـذا اسـتدعت الواليـات المتحـدة سـفيرها 

للتباحـث معـه حـول كيفيـة التعامـل مـع سـعود فـي ضـوء سياسـة  ١٩٥٦فـي جـدة فـي مطلـع نيسـان 
132Fجديـــدة ارتكـــزت علـــى مجموعـــة مـــن المحـــاور

كـــان أهمهـــا اطالعـــه علـــى مخـــاطر التقـــارب مـــع  )١(

                                                           
F.R.U.S 1955  – 1957 ،Vol X111 Letter from the Ambassador in Saudi Arabia ( ٣)  
(Wadsworth)to the Assistant Secretary of State for Near Eastern,South Asian 
and African Affairs (Allen),Dhahran,January ,26,1956,p.p325-326. 

إلـى السـعودية حيـث تضـمنت رسـالة التهنئـة التـي بعثهـا  وكان االتحـاد السـوفيتي قـد قـدم عرضـًا لبيـع األسـلحة
الرئيس السوفيتي نيكيتا خروشوف إلي الملك سعود بمناسبة الـذكرى الثانيـة لجلوسـه علـى العـرش عرضـًا لبيـع 

تقارير المفوضية العراقيـة فـي  ٢٦٤٣/٣١١األسلحة، للمزيد من التفاصيل حول مضمون الرسالة راجع د.ك.و.
 .١٢-١١، ص ص ١١جدة ، و 

 ٢٢) ص ١٩٦٩مذكرات ايزنهاور ، ترجمة هيوبرت يونغمان ، ( بيروت ، دار أحياء التراث العربي ،  )٤(

كانت الواليات المتحدة في هـذه الفتـرة تسـعى إلزالـة الخـالف بـين الطـرفين ضـمن  خطـة البعـاد سـعود عـن  )٥(
الوزراء العراقي حول المشـاكل بـين عبد الناصر حيث دارت مباحثات بين السفير األمريكي في بغداد ورئيس 

العراق والسعودية وأوضح رئيس الـوزراء العراقـي ان مخـاوف السـعودية ال مبـرر لهـا ففيمـا يتعلـق   بسـوريا 
فإنها تمثل محطة في تصدير النفط العراقي واهتمام العـراق بهـا نـابع مـن هـذا الجانـب ، أمـا فيمـا= =يخـص 

الخطـر الشـيوعي وفـي ذلـك حفاظـًا علـى السـعودية والعـراق ودول  حلف بغداد فان أحـد أهدافـه هـو الحـد مـن
المنطقة على السواء ونتيجة لذلك تحركت اإلدارة األمريكية واتصـلت بالحكومـة السـعودية وبينـت لهـا مـا دار 
بــين ســفيرها فــي بغــداد وبــين رئــيس الحكومــة العراقيــة واقترحــت أمــورًا عــدة إلزالــة الخــالف بــين الطــرفين ، 

 F.R.U.S 1955-1957 ,Vol.XIII,Telegram from the Department of راجـعللتفاصـيل 
State to the Embassy in Saudi Arabia ,Washington ,op.cit,p.349-350.                  

                                                                                       
 . ٩٢المحاور راجع الهنداوي ، المصدر السابق ، ص للتفاصيل عن هذه )١(
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133Fمصر

. وقد قامت وزارة الخارجية األمريكية بإيضاح مخاطر اإلضرابات العمالية فـي السـعودية  )٢(
للملك سـعود ، وأكـدت لـه بـان هـذه اإلضـرابات هـي نتيجـة وجـود تنظيمـات سياسـية داخـل الـبالد ، 

ظــام ، وان وراء كــل هــذه المشــكالت عبــد وان تلــك اإلضــرابات إنمــا هــي احتجــاج سياســي ضــد الن
134Fالناصر الذي دعى إلى تشكيل اتحادات لنقابات العمال في األقطار العربية 

)٣( . 
اتضحت عالئم األستياء لـدى الملـك سـعود مـن احتمـال وجـود تيـارات فكريـة منظمـة بـأحزاب 

عل الواليات ، مما ج ١٩٥٦داخل السعودية ، خاصة بعد إضراب عمال قاعدة الظهران في تموز 
135Fالمتحدة وبريطانيا تستغل مشـاعر االسـتياء هـذه فشـجعت العـراق علـى التقـارب مـع السـعودية 

)٤(  ،
وزادت رغبــة الملــك ســعود فــي االبتعــاد عــن مصــر عنــدما بعــث برســالة إلــى الــرئيس عبــد الناصــر 

لمناقشـة  لمعرفة رأيه في حضور السـعودية مـؤتمر لنـدن ، الـذي عقـد بـاقتراح مـن الواليـات المتحـدة
، فقـد رفـض عبـد الناصـر  ١٩٥٦أيلـول   ١٩قضية قناة السويس وٕانشاء هيئة دوليـة إلدارتهـا فـي 

136Fحضور السعودية هذا المؤتمر ، األمر الذي عده الملك سعود تجاهًال لدور بالده

)٥(. 
إلــى تــأخير عمليــة التقــارب  ١٩٥٦تشــرين األول  ٢٩أدى العــدوان الثالثــي علــى مصــر فــي 

والعــراق مؤقتــًا حيــث أصــبح الملــك ســعود مضــطرًا للوقــوف بجانــب مصــر أثنــاء هــذا  بــين الســعودية
العدوان ذلك ألن الضـغوط السياسـية والشـعبية فـي الـوطن العربـي لـم تتـرك لـه خيـارا آخـر . وهكـذا 
جــاءت األحــداث المرتبطــة بالعــدوان الثالثــي ، لتعطــل إلــى حــين الخطــط األمريكيــة الخاصــة بعــزل 

137F، بعد التأييد والتعاطف الذي حظيت به مصر جراء العدوان عليها عبد الناصر عربياً 

)١(. 

وفي أعقاب الهزيمة السياسية التي تعرضت لها كل من بريطانيا وفرنسا والكيـان الصـهيوني 
بعد حرب السويس اعتقدت الواليات المتحدة  ان هنـاك (فـراغ أمنـي) حصـل فـي المنطقـة وان هـذا 

واليـــات المتحـــدة فانـــه ســـوف يشـــغل مـــن قبـــل االتحـــاد الســـوفيتي ، الفـــراغ إذا لـــم يشـــغل مـــن قبـــل ال
وانسجامًا مع ذلك صدر ما يعرف بـ (مبدأ ايزنهاور) لملء مـا أسـمته الواليـات المتحـدة (فـراغ قـوة) 
خوفـًا مــن تغلغـل االتحــاد الســوفيتي فيهـا خاصــة بعــد ان بـرز دوره فــي وقــف العـدوان الثالثــي علــى 

                                                           
أكدت التقـارير االسـتخبارية األمريكيـة بـان المشـكالت التـي تتعـرض لهـا الواليـات المتحـدة فـي السـعودية ،  )٢(

 . ٨٣خاصة اإلضرابات العمالية هي بسبب التأثير المصري ، التميم ، المصدر السابق ، ص
)٣( D.Holden and R. John, The House of Saudis (London, 1982) p. 188. 
 . ٢٤٤جبار ، المصدر السابق ، ص )٤(
 . ١٩٥٦أيلول  ٢٠صحيفة الهدى ، في  )٥(
ــــة الســــعودية  )١( ــــات المتحــــدة مــــن ســــنة ١٣٠٣/ ٢–د.ع.و ، العربي ــــات مــــع الوالي ــــة  ١٩٥٣، العالق لغاي

 .١٩٦٧سنة
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138Fمصــر

عـــددًا مــن أعضـــاء الكـــونغرس  ١٩٥٧كـــانون الثــاني ١زنهــاور فـــي ، فقـــد دعــا الـــرئيس اي )٢(
األمريكـــي وكبـــار المســـؤولين فـــي أدارتـــه إلـــى اجتمـــاع لمناقشـــة المخـــاطر التـــي توقـــع ان تواجههـــا 

139Fفي منطقة  ( الشرق األوسـط) ١٩٥٧المصالح األمريكية عام 

، وأعلـن فـي خطابـه أمـام هـؤالء  )٣(
الشرق االوسط  [) حيث قال (( ان الفراغ الحالي في طرح مشروع مساعدة أقطار (الشرق األوسط

البد ان يجري إشغاله من قبل الواليات المتحدة األمريكية قبل ان  يتم  ذلك  مـن  قبـل  االتحـاد  ]
الســوفيتي )) وطلــب مــن أعضــاء الكــونغرس ضــرورة منحــه صــالحيات اســتخدام القــوات األمريكيــة 

السوفيتي أو إحدى الدول الموالية له ضد أي دولة من في صد أي اعتداء مباشر يقوم به االتحاد 
دول (الشـــــرق األوســـــط)،       وتقـــــديم المســـــاعدة االقتصـــــادية لـــــدول المنطقـــــة لمقاومـــــة التغلغـــــل 

140Fالشيوعي

فلـيس هنـاك بـديل  ]الشرق االوسط  [، وقال أيضا (( إذا حدث عدوان سوفيتي على   )٤(
واجهتـــه ، ال ان ننتظـــر حتـــى نفقـــد هـــذه المنطقـــة أمـــام الواليـــات المتحـــدة ســـوى التحـــرك بســـرعة لم

تعنـي الكارثـة المحققـة لنـا وألوربـا التـي  ]الشرق االوسـط  [للروس ، وان أي سيطرة سوفيتية على  
ان أهميـة التفــويض الــذي يمــنح لــي مـن قبــل الكــونغرس كــي أتصــرف …تعتمـد علــى نفــط المنطقــة 

141Fزون للحركة إذا لزم األمر....)) تكمن بالدرجة األولى ألشعار العالم كله بأننا جاه

)١( . 

قــدم ايزنهــاور رســالته الشــهيرة إلــى الكــونغرس ضــمنها المعــالم  ١٩٥٧كــانون الثــاني  ٥وفــي 
األساســية لسياســته الجديــدة فــي (الشــرق األوســط) ، وطالــب الكــونغرس بالموافقــة علــى محتوياتهــا 

المصـــالح  -حســـب زعمـــه  -وتفويضـــه صـــالحيات اســـتخدام القـــوة لمواجهـــة األخطـــار التـــي تهـــدد 
142Fالقومية األمريكية 

 ١٩٥٧آذار  ٨، وبعد مناقشـات مطولـة بـين أعضـاء الكـونغرس صـوتوا فـي  )٢(
143Fلصــالح المشــروع األمريكــي الجديــد

، ورافــق اإلعــالن عــن هــذا المبــدأ نشــاط دبلوماســي أمريكــي  )٣(
األطــراف العربيــة معــا  واســع القنــاع دول المنطقــة بقبولــه وأدركــت الواليــات المتحــدة اســتحالة إقنــاع

                                                           
ــة  )٢( ــة المصــرية  –اســعد محمــود نــاجي ، العالقــات األمريكي ،    ١٩٦١-١٩٥٢وتأثيرهــا فــي الشــؤون العربي

 . ١٢٦، ص١٩٩٤أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد 
 . ١٩٦) ص١٩٨٨محمد حسنين هيكل ، سنوات الغليان ، الجزء األول ، (القاهرة ،  )٣(
 . ٦٧، ص ٤٨تقارير بالسفارة العراقية في واشنطن ، و ٥٠٤٢/٣١١د.ك.و  )٤(
 . ١٩٦كل ، سنوات الغليان ، ص هي )١(
)٢(      Oscar Hand Line, The history of the United State, Vol. 2(New York 1968) 

p.p.    581-582. 
)٣( United States of America, Congressional Record ,Vol. 103 ,March 1,1957 to    

March 22,1957,Washington 1957,p. 2890-2895 الصراع على سوريا ،ريك سيل ؛ بات 
 .٢٢٧) ، ص١٩٨٣( بيروت ، دار طالس للطباعة      
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لذلك قررت إقناع كل قطر على حدا ، ونظرًا ألهمية السعودية واألردن في اإلستراتيجية األمريكية 
144F، فقد ابتدأت بهما

)٤(. 

عولت اإلدارة األمريكية على دور الملك سعود في تسهيل تقبل أقطار المشـرق العربـي لمبـدأ 
ي قـدمها إلـى الكـونغرس بـالنص قـائًال (( ان الملـك ايزنهاور، حيـث كتـب ايزنهـاور فـي المشـورة التـ

ســـعود هـــو الشـــخص الوحيـــد الـــذي يســـتطيع بنجـــاح ان يتحـــدى ناصـــر فـــي قيـــادة الـــوطن العربـــي، 
145Fويحـــول حركـــة القوميـــة العربيـــة مـــن اتجـــاه االتحـــاد الســـوفيتي إلـــى اتجـــاه             الغـــرب ))

)٥( 
كًا للخطـــر الـــذي يشـــكله عبـــد الناصـــر علـــى واعتقـــدت اإلدارة األمريكيـــة ان الملـــك ســـعود كـــان مـــدر 

146Fأنظمة الحكم الملكية في األقطار القريبة من مصر ومن ضمنها السعودية

)٦(           . 

دعــوة إلــى الملــك ســعود لزيــارة الواليــات  ١٩٥٧كــانون الثــاني  ٧وجــه الــرئيس األمريكــي فــي 
147Fالمتحدة خالل األيام القليلة القادمة 

تسـعى الواليـات المتحـدة األمريكيـة  وكان لهذه الدعوة أهداف)٧(
ـــار المفضـــل لـــدى  ـــد الناصـــر ألنـــه االختي لتحقيقهـــا أهمهـــا : مـــدى إمكـــان جعـــل ســـعود موازيـــًا لعب

148Fاألمريكان وكذلك لتخفيف الحقد والكراهية بين العرب والكيان الصهيوني

)١(. 

ولقـى ترحيبـًا  ١٩٥٧كـانون الثـاني ٣٠لبى الملك سعود الدعوة ووصل إلى ميناء نيويورك فـي     
149Fحـــارا هنـــاك

وقـــد ألقـــى كلمـــة ، شـــكر فيهـــا حســـن االســـتقبال ، وبـــين أســـباب الزيـــارة بقولـــه ((ان  )٢(
فـــي الوقـــت الحاضـــر تتطلـــب مـــن جميـــع مـــن صـــفت  ]الشـــرق االوســـط  [الظـــروف التـــي تواجـــه  

نواياهم ورسخت عزائمهم بأن يوحدوا جهودهم فـي خدمـة السـالم وان يحثـوا جهـودهم للقضـاء علـى 
150Fاب التوتر، وان يستهلوا عهدًا جديدًا متسمًا بـالمودة والتفـاهم بـين جميـع الشـعوب  )) أسب

وألقـى  )٣(
الرئيس األمريكي كلمة ترحيب جاء فيها (( نحـن سـعيدون إذ حسـبناكم صـديقنا وآنـي انتظـر بفـارغ 

نعتقـد ان الصـبر ابتـداء المفاوضـات بيننـا لمناقشـة المشـاكل التـي تهـم بلـدينا ألننـا نقـدر صـداقتكم و 
151Fالنتائج ستقوي صداقتنا لبالدكم وتؤكدها )) 

)٤(. 
                                                           

 . ١٧، ص ١٢تقارير السفارة العراقية في واشنطن ، و ٥٠٤٣/٣١١د.ك.و  )٤(
، وفي رأينا ان هذا الكالم يقـع ضـمن المسـعى األمريكـي إليهـام الملـك  ٦٠٣هيكل ، ملفات السويس ، ص )٥(

 ر أساسي في المنطقة .سعود بأنه شخصية ذات دو 

 . ١٨٤هيكل ، سنوات الغليان ، ص )٦(
F.R.U.S 1955  – 1957 ،Vol. XIII, Editorial Note Dated, 7January 1957, p.  413    . (٧) 

 .٧٧مذكرات ايزنهاور، ص )١(
 .١١١الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٢(
 . ٦٨، ص ٤٠تقارير المفوضية العراقية في جدة و ٣١١/ ٢٦٤٤د.ك.و  )٣(
 .١٩٥٧كانون الثاني  ٣١صحيفة الهدى ، في  )٤(
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بدأت المباحثـات فـي اليـوم نفسـه وشـرح الـرئيس األمريكـي للملـك سـعود أهـداف مبدئـه مـدعيًا   
انه يهدف إلى تقوية المبادئ العامة الواردة فـي ميثـاق األمـم المتحـدة لمنـع العـدوان ودعـم اسـتقالل 

 [ئيس األمريكــي إلــى موضــوع الكيــان الصــهيوني قــائًال (( ان     الشــعوب العربيــة ، ثــم تطــرق الــر 
وجدت لتبقـى والشـعب األمريكـي لـن يقـف موقـف المتفـرج مـن أي محاولـة   ألزالتهـا ))   ]اسرائيل 

أو بالتوسـع علـى   ]االسـرائيلية  [ثم قال ((ان الواليـات المتحـدة لـن تسـمح باسـتمرار االعتـداءات  
ى الملك سعود ارتياحه لذلك مؤكدًا ترحيبه بكـل خطـوة تـؤدي إلـى دعـم حساب العرب )) ، وقد أبد

مبــادئ األمـــم المتحـــدة ، ثـــم قـــال (( إنـــي ممنــون لفخامـــة الـــرئيس ، ان شـــرح لـــي مشـــروعه الجليـــل 
152Fواإلســالمي مــن خطــر الشــيوعية )) ]العــالم العربــي  [لحمايــة  

، ودارت مناقشــات ايضــًا حــول  )٥(
تباعهــا ألضــعاف دور عبــد الناصــر فــي المنطقــة عامــة وســوريا الطــرق التــي يمكــن للملــك ســعود ا

خاصة ، ومن اجل ذلك طرح الجانب األمريكي تصوراته بأن أي مشروع وحدة بين مصر وسوريا 
ســتكون لــه مخــاطره الكبيــرة علــى مســتقبل نظــام الحكــم الســعودي بالدرجــة األولــى وهــذا مــن شــأنه 

مشتركة ، كمـا نوقشـت مخـاطر انتشـار الشـيوعية فـي األمريكية ال -التأثير في المصالح السعودية 
المنطقة وكذلك القرار المصـري بالهيمنـة الكليـة علـى سـير حركـة المالحـة الدوليـة فـي القنـاة والـذي 

153Fصــدر فــي أعقــاب انســحاب القــوات البريطانيــة والفرنســية

، وخــالل االجتمــاع ايضــًا أبــدى الملــك  )١(
154Fيـات المتحـدة  بقاعـدة الظهـران سعود رغبة بالده في استمرار احتفاظ الوال

متصـورًا بـأن ذلـك هـو )٢(
155Fالســبيل الوحيــد لتطــوير جيشــه وتســليحه باألســلحة الحديثــة

، وقــدم الملــك ســعود خــالل االجتمــاع  )٣(
كـانون  ١٩مذكرة تضمنت تفاصـيل مـا دار فـي اجتمـاع القمـة الربـاعي الـذي اعقـد فـي القـاهرة فـي 

يـه فـي ذلـك االجتمـاع ، ممـا أثـار األقطـار العربيـة المعنيـة خارقًا بذلك مـا اتفـق عل)٤(١٩٥٧الثاني 
                                                           

؛ راشـد البــراوي ، مـن حلــف بغــداد  ٢٦ص ٤١تقـارير الســفارة العراقيـة فــي القــاهرة و ٢٦٣٨/٣١١د.ك.و  )٥(
 .٦٩) ، ص١٩٦٦إلى الحلف اإلسالمي ، ( القاهرة ، مكتبة النهضة ، 

 
)١( F.R.U.S 1955-1957 ,Vol. XIII ,Memorandum of a Conversations at Blair 

House,washington  , 31 january,1957,p.p444-445                                                       
) ٢ ( Ibid,p.452.          

 . ١٩٥٧شباط  ٢صحيفة الهدى  ،   في  )٣(
ري والمصـري (عبـد الناصـر وشـكري كانون الثاني بين الرئيسين السو ١٩عقد هذا االجتماع في القاهرة في  )٤(

القوتلي) والملك األردني والسعودي (حسين وسعود) وتم التوقيع فيه علـى اتفاقيـة سـميت باتفاقيـة التضـامن 
العربــي نصــت علــى تقــديم مســاعدة ماليــة لــألردن بــدًال مــن المســاعدة البريطانيــة التــي فقــدها بســبب عــدم 

الملك سعود الذي كان قد تلقى الدعوة من واشنطن البـالغ  انضمامه إلى حلف بغداد ، وقد خول المجتمعون
الرئيس األمريكي الموقف العربي من مبدأ ايزنهاور القاضي بأن العرب هم أقدر على ملء الفـراغ المزعـوم ، 

 ,American Foreign Policy, Current Documents ,1957للتفاصــــيل راجــــع 
(Washington,1961) , p.p. 1015-1017  
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156Fفــي مقــدمتها مصــر

الســعودية  –، ثــم  تطــرق وزيــر الخارجيــة األمريكــي إلــى العالقــات العراقيــة  )٥(
حيث قال  (( إن الواليات المتحدة تأمل فـي تحسـين عالقـات العـراق والسـعودية وان لـديها انطبـاع 

هــا ســتكون ســعيدة إذا اســتمر ذلــك)) وكــان رد الملــك ســعود مــا بــان العالقــات قــد تحســنت اآلن وٕان
توقعــه وزيــر الخارجيــة إذ قــال (( أننــي علــى اســتعداد للتفــاوض مــع العــراق ألن بلــدينا يقفــان ضــد 

157Fالشيوعية ولهما مصالح  مشتركة ))

)٦( . 

عـن المباحثـات والنتـائج التـي تـم  ١٩٥٧شـباط  ٨وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك فـي  
158Fوصل إليهاالت

بخصوص القضـايا التـي طرحـت فـي االجتماعـات فكانـت أهـم الموضـوعات التـي  )٧(
تضمنها البيان تأكيد أهمية السعودية االقتصـادية والدينيـة ، وضـرورة تعزيـز قـدراتها والحفـاظ علـى 
استقرارها ، كما اتفق الجانبان على بذل الجهود لحل مشكالت المنطقة بالطرق السـلمية فـي إطـار 

159Fاق األمم المتحدةميث

)١( . 

وعند عودة الملك سعود من واشنطن اصبح داعية لمبدأ ايزنهـاور مثلمـا أراده األمريكـان وقـد 
تــرجم ذلــك عمليـــًا أثنــاء توقفـــه فــي المغـــرب وتــونس وليبيـــا والســودان واألردن والعـــراق فــي محاولـــة 

مصــرية شــديدة األمــر  إلقنــاع حكامهــا بحســنات مبــدأ ايزنهــاور ، ولكنــه واجــه فــي المقابــل معارضــة
160Fالذي جعل نجاحه محدودًا 

)٢( . 

آذار أرســل ايزنهــاور  ١٢وبعــد ثالثــة أيــام مــن اقــرار الكــونغرس لمشــروع ايزنهــاور ، أي فــي 
مــع وفـــد مـــن وزارتـــي  )٣(J. Rishards 161Fمســاعده لشـــؤون ( الشـــرق األوســط ) جـــيمس ريتشـــاردز 

األوســـط ) فـــي جولـــة لحـــث حكومـــات  الخارجيـــة والـــدفاع ودائـــرة المســـاعدات إلـــى منطقـــة ( الشـــرق
162Fالمنطقـة علـى تأييـد المشـروع األمريكـي

نيســان  ٩. وقـد زار ليبيـا ثـم السـعودية التـي وصـلها فـي  )٤(

                                                           
 .  ٦٥، ص ٣٨تقارير السفارة العراقية في دمشق و ٣١١/  ٢٦٦٤. ك . و د  )٥(

)٦( F.R.U.S, 1955-1957, Vol. XIII, Memorandum of a Conversational at Blair       
  House, Washington, January 31, 1957,p.p 439-440.  

    ,American Foreign Policy ,Current Documentللتفاصيل حول البيان المشترك راجع       )٧(
1957,(Washington 1961)p.p. 1031-1032.  

 . ٦٤، ص ٣٩تقارير السفارة العراقية في القاهرة و ٣١١/  ٢٦٣٨د . ك . و  )١(
 . ٦٣٠سالمة ، المصدر السابق ، ص )٢(
لخارجيـة كان جيمس ريتشاردز قد عين حديثًا فـي هـذا المنصـب حيـث شـغل منصـب مـدير لجنـة الشـؤون ا )٣(

التابعة لمجلس النواب سابقًا كما انه ديمقراطي ، لضمان مساندته للرئيس في الكـونغرس ، سـيل ، المصـدر 
 . ٣٧٤السابق ، ص

 . ١٠، ص ٦تقارير السفارة العراقية في واشنطن ، و ٣١١/  ٥٠٤١د . ك . و  )٤(
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واجتمـــع مـــع الملـــك ســـعود وبـــين لـــه المســـاعي األمريكيـــة الراميـــة إلـــى تقويـــة بلـــدان المنطقـــة ١٩٥٧
زاد إن هــدف الواليــات المتحــدة هــو لتمكينهــا مــن (( المحافظــة علــى اســتقاللها وأمنهــا القــومي )) و 

163Fمقاومة العدوان أيًا كان مصدره

، ورد الملك سـعود بـأن بـالده سـتواجه   الشـيوعية ، وأي خطـر  )٥(
164Fيهدد السالم واالستقرار في المنطقة

)٦( . 

تأخرت السعودية في اعالنها الموافقة على مبدأ ايزنهاور وربما يعود السبب إلى تخوفها من 
ي قـــد تـــؤثر ســـلبًا فـــي اســـتقرارها ، إذ وضـــعت فـــي حســـابها دور مصـــر ورد الفعـــل االنعكاســـات التـــ

القومي تجاه من يسير مع السياسة األمريكية ، حيث كانت الرياض تواجه هاجس وجود أعـداد ال 
يســـتهان بهـــا مـــن المصـــريين والفلســـطينيين والســـعوديين المتعـــاطفين مـــع سياســـة عبـــد الناصـــر فـــي 

شـهدت تطــورات اخـرى مســت ،  ١٩٥٧وع مبـدأ ايزنهــاور فـإن ســنة السـعودية ، وفضــًال عـن موضــ
األمريكيـة . ومـن أبـرز تلـك التطـورات قضـية المالحـة فـي  –بشكل أو بآخر ، العالقات السعودية 

 خليج العقبة ، واألزمة السياسية في األردن ، ثم األزمة السورية ومضاعفاتها . 

165Fففيمــا يخــص خلــيج العقبــة

شــمالي الشــرقي للبحــر األحمــر وتــتحكم فــي فإنــه يعــد الــذراع ال )١(
166Fمدخلــه جزيرتــان همــا تيــران وصــنافير الســعوديتان الواقعتــان فــي مضــيق تيــران

، وبعــد احــتالل  )٢(
ــــة فــــي  ــــيج العقب ــــى خل ــــت كــــل مــــن  ١٩٤٩آذار  ١٠الكيــــان الصــــهيوني لســــاحل فلســــطين عل اتفق

ومنـــع الســـفن       علـــى أن تتـــولى مصـــر مهمـــة حمايـــة الخلـــيج  ١٩٥٠الســـعودية ومصـــر فـــي بدايـــة 
167Fالصهيونية من المرور ، بعد أن تنازلت السعودية عن جزيرتي تيران وصنافير لمصر

)٣(  . 

وانسـحاب الجـيش المصـري  ١٩٥٦تشـرين االول  ٢٩وبعد العدوان الثالثي علـى مصـر فـي 
، إال  ١٩٥٦تشرين الثاني  ١٣من سيناء ، احتلت القوات الصهيونية جزيرتي تيران وصنافير في 

نهــا انســحبت تحــت ضــغوط األمــم المتحــدة ، والضــمانة األمريكيــة بحــق حريــة المالحــة فــي خلــيج إ
العقبـــة علـــى اعتبـــار ان مياهـــه هـــي ميـــاه دوليـــة وان الواليـــات المتحـــدة ســـوف تمـــارس حقوقهـــا فـــي 

                                                           
 . ٢٣، ص ١٢تقارير السفارة العراقية في جده و ٣١١/  ٢٦٣٨د . ك . و  )٥(
 .  ٢٢٨سالمة ، المصدر السابق ، ص )٦(

ميل بحري ، تشغل سواحله كل مـن األردن وفلسـطين شـماًال والسـعودية شـرقًا  ١٠٠ – ٩٩يبلغ طوله بين  )١(
)  ١٩٦٧ومصر غربًا ، حامد سـلطان ، المشـكالت القانونيـة المتفرعـة علـى قضـية فلسـطين ،  ( القـاهرة ، 

 . ٣٥ص
)   ١٩٦٧العربيـة علـى خلـيج العقبـة ومضـيق تيـران ، دراسـات قانونيـة ( بيـروت  صالح الدباغ ، السيادة )٢(

 .  ١٢ص

 . ٤٣المصدر نفسه ، ص )٣(
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168Fاالنتفــاع مــن هــذه الميــاه

، ونتيجــة للموقــف األمريكــي هــذا أعــادت القــاهرة حســاباتها فيمــا يخــص  )٤(
ـــيج العقبـــة ، حيـــث طلبـــت مصـــر مـــن الســـعودية أن تتـــولى هـــي مهمـــة  اإلشـــراف ـــى حمايـــة خل عل

اإلشراف على المالحة في العقبة ، وقد وافقت السعودية على هذا الطلب ويبدو ان سبب موافقتهـا 
علــى ذلــك هــو لغــرض تــأمين المــرور اآلمــن لحجــاج بيــت اهللا الحــرام ومنــع الكيــان الصــهيوني مــن 

169Fاســتخدام ذلــك الطريــق

، وانطالقــًا مــن التصــور الــذي ولــد عنــد الملــك ســعود بأهميــة مكانتــه لــدى  )٥(
170Fالواليــات المتحــدة ، اســتدعى الســفير األمريكــي فــي القــاهرة

وأبلغــه رســالة  ١٩٥٧شــباط  ٢٨فــي  )٦(
شفوية إلى الرئيس ايزنهاور تتعلق بخليج العقبة ، أكدها برسالة أخرى بعث  بهـا مـن الريـاض فـي 

171Fان العقبة هو طريق مرور الحجاج إلى األماكن المقدسةموضحًا  ١٩٥٧آذار  ٤

)١( . 

قـــائًال (( عنـــدما ننظـــر إلـــى موقعنـــا فيمـــا  ١٩٥٧آذار  ١٨رد الـــرئيس ايزنهـــاور برســـالة فـــي 
يتعلق بخليج العقبة والسالمة اإلقليميـة واألمـن لمملكـتهم ومـا يتطلبـه مـرور الحجـاج مـن حريـة فـي 

ان هذه اعتبـارات ذات أهميـة بالغـة ، ولكـن كمـا تعلمـون فإننـا  تنقالتهم إلى البالد المقدسة ، ندرك
نعتقد بأن سفن جميع األمم ينبغي أن تكون قادرة على التنقل الحر البريء في مرورها عبـر خلـيج 

172Fالعقبة وذلك بمقتضى المبادئ المقبولة للقانون الدولي))

)٢( . 

وني بشـأن قضـية العقبـة إال وعلى الرغم من وضـوح الموقـف األمريكـي المؤيـد للكيـان الصـهي
بعـــث  ١٩٥٧آذار  ٢٦أن ســـعود قـــرر مواصـــلة الســـعي إلقنـــاع ايزنهـــاور حـــول الموضـــوع ، ففـــي 

الملــك ســعود برســالة ثانيــة إلــى الــرئيس األمريكــي جــاء فيهــا (( ال بــد لــي مــن القــول إنــي ال أكــون 
العقبة ، الذي هو كما بالمرور في خليج    ]إسرائيل  [مبالغًا حيث أذكر لفخامتكم ان تقرير حق  

تعلمون خليج مغلق ومياهه إقليمية ال تخضع للمعايير المصطلح عليها دوليًا للخلجـان والمضـايق 
المفتوحة ، سيكون له صدى في العالمين العربي واإلسالمي ونعتبره خرقـًا للحقـوق الدوليـة المقـررة 

ألهـــداف التـــي اتفقنـــا علـــى ان واعتـــداء علـــى المقدســـات اإلســـالمية فضـــًال عـــن انـــه ال يقربنـــا مـــن ا
نظــافر جهودنــا المشــتركة للوصــول إليهــا . وكمــا ذكــرت لفخــامتكم فــي مناســبات ســابقة ، إن األمــر 

                                                           
 . ١٢٣الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٤(
 . ١٢٥-١٢٤المصدر نفسه ، ص ص )٥(
مــن      كــان الملــك ســعود فــي هــذا الوقــت فــي القــاهرة ، حيــث حضــر اجتمــاع قمــة ربــاعي ، عقــد فــي الفتــرة  )٦(

لمناقشة النتائج التي توصل إليها الملـك سـعود مـع اإلدارة األمريكيـة أثنـاء زيارتـه  ١٩٥٧شباط  ٢٧ – ٢٤
،  ٣٨تقــارير الســفارة العراقيــة فــي دمشــق ، و ٣١١ – ٢٦٦٤لهــا فــي بدايــة شــباط ، للتفاصــيل د . ك . و 

 . ٦٦ص
 . ٦٠٦هيكل ، ملفات السويس ، ص )١(
 . ٦٠٧المصدر نفسه ، ص )٢(



 

 
٧٥ 

 الفصل الثاني 

يتعلـــق بحقـــوق تاريخيـــة ودينيـــة وجغرافيـــة ال لـــبالدي فحســـب ، ولكـــن للعـــالمين العربـــي واإلســـالمي 
نكرهـا لقـرارات األمـم المتحـدة فـي التوسـعية ونواياهـا العدوانيـة ، وت ]اسـرائيل  [وأنكم تعلمون مـأرب 

الماضـي القريــب . نعـم إنــي ال اشـك مــن صـدق نوايــاكم حـين تــذكرون فـي كتــابكم إن هـذه الحقــوق 
علـــى خلـــيج العقبـــة ومضـــايقه واإلقـــرار لهـــا بحقـــوق فيهـــا  ]اســـرائيل  [ســـتحترم ولكـــن مجـــرد إقحـــام 

173Fينطوي في ذاته على أخطار ال يمكن التكهن بمداها ))

)٣( . 

ـــى خلـــيج العقبـــة وهـــي محملـــة بـــالنفط  ١٩٥٧يســـان ن ٦وفـــي  ـــة نفـــط أمريكيـــة إل دخلـــت ناقل
174Fاإليرانــي فـــي طريقهــا إلـــى مينــاء ايـــالت فــي فلســـطين المحتلــة

حـــذرت  ١٩٥٧نيســان  ٩، وفـــي  )٤(
 السعودية من إنها سوف تضطر إلى ضرب البواخر الصهيونية التي تمر بخليج العقبة ، كما 

175Fاليات المتحدة على مرور الناقلة األمريكية المذكورةاحتجت في اليوم التالي لدى الو 

)١( . 

بـين الملـك  ١٩٥٧رافقت قضية المالحة فـي العقبـة أزمـة سياسـية شـهدها األردن فـي نيسـان 
حســـين الراغـــب فـــي االنحيـــاز إلـــى الواليـــات المتحـــدة بهـــدف االســـتفادة مـــن مســـاعداتها العســـكرية 

176Fكومته سليمان النابلسي ذي الميول القومية واالقتصادية وفق مبدأ ايزنهاور وبين رئيس ح

)٢( . 

وقف الملك سعود في األزمة إلى جانب الملك حسين وساعد األردن بمبالغ مالية قدرت بــ ( 
ماليـــــين دوالر ) ، وأيـــــد الملـــــك حســـــين فـــــي إجراءاتـــــه ضـــــد حكومـــــة النابلســـــي ، إال أن اإلدارة  ٥

بتوجيــه االتهــام إلــى مصــر وســوريا فــي هــذه  األمريكيــة توقعــت مــن الملــك ســعود موقفــًا أكثــر جــراءة
177Fاألحــــداث

. ونتيجــــة لهــــذا الموقــــف تجاهلــــت اإلدارة األمريكيــــة احتجاجــــات الملــــك ســــعود بشــــأن  )٣(
استخدام خليج العقبة حيث كتب ايزنهاور إلى وزير خارجيته ((إن ما افهمه هـو إن مـا يهـم الملـك 

 [لمســـلمين مـــن جانـــب         ســـعود فـــي القصـــة برمتهـــا هـــو موضـــوع عـــدم التعـــرض للحجـــاج ا
178Fوهذه مسألة نستطيع أن نقدم فيها للملك كل التطمينات والضمانات))  ]اسرائيل 

)٤( . 

                                                           
 . ٦٠٨-٦٠٧هيكل ، المصدر نفسه ، ص ص )٣(
)٤(        Burhan Hammad ,The Right of Passage in the Gulf of Aqaba , The Arab 

–    Israel Conflict , Vol.1 , (Oxford 1967), p. 7. 
 . ١٢٨الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )١(
 . ٢٧٤صدر السابق ، صللتفاصيل حول األزمة األردنية راجع جبار ، الم )٢(
 . ١٢٩-١٢٨، المصدر السابق ، ص ص الهنداوي )٣(
 . ٢١٣هيكل ، سنوات الغليان ، ص )٤(



 

 
٧٦ 

 الفصل الثاني 

وعلى الرغم من محاوالت السعودية إثارة الرأي العام العربي واإلسالمي ، والتأكيد على عروبة     
انــت مقتنعــة بعــدم إمكانيــة الملــك خلــيج العقبــة وتهديــدها باســتخدام القــوة ، فــإن اإلدارة األمريكيــة ك

179Fسعود من النجاح مستندة إلى كثير من األمور

)٥( . 

لــم تســتمر الريـــاض فــي سياســتها الرافضـــة لمنــع الكيـــان الصــهيوني مــن المالحـــة فــي خلـــيج 
العقبة بـل أجبـرت علـى التراجـع عـن موقفهـا عنـدما تلقـى الملـك سـعود رسـالة مـن الـرئيس ايزنهـاور 

180Fفيها بمبادئ ( المرور البريء ) ذكره ١٩٥٧تموز  ٢٦في 

 وقاعـــدة األميال  )٦(

 

181Fالبحــرية فـي تحديد المياه اإلقليمية       

)١( . 

الســوفيتي واســتياء اإلدارة  –أمــا بالنســبة لألزمــة الســورية فإنهــا نشــأت عــن التقــارب الســوري 
بيانـــًا  ١٩٥٧كـــانون الثـــاني ١٠األمريكيـــة مـــن ذلـــك . وكانـــت الحكومـــة الســـورية قـــد أصـــدرت فـــي 

182Fعارضت فيه مبدأ ايزنهاور ، وتنكـر أن الشـيوعية تشـكل أي خطـر مباشـر علـى الـوطن العربـي

)٢( 
هذا ما كان على الجانب الرسمي أما عمليًا فقـد كانـت الحكومـة السـورية تفـرق تمامـًا بـين الواليـات 

فـــه االتحـــاد المتحـــدة التـــي عـــدتها دولـــة إمبرياليـــة وبـــين الموقـــف الـــودي والمناصـــر للعـــرب الـــذي يق
183Fالسوفيتي

)٣(. 

السـوفيتية ، قـررت اإلدارة األمريكيـة  –ولمواجهة التطور الذي حصل فـي العالقـات السـورية 
العمل من اجل إبعاد سوريا عن هذا الـنهج مـن خـالل الضـغط عليهـا لقبـول مبـدأ ايزنهـاور ، وعـن 

ملــة إعالميــة عليهــا طريــق إثــارة مشــكالت الحــدود بينهــا وبــين تركيــا والكيــان الصــهيوني ، وشــن ح

                                                           
 . ١٣٠-١٢٩للتفاصيل حول هذا الموضوع راجع الهنداوي ، المصدر السابق ، ص ص )٥(
لغـرض اجتيـاز  المرور اآلمن أو المرور البريء ، مصطلح قانوني يقصد بـه المالحـة خـالل البحـر اإلقليمـي )٦(

هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفـق مينـائي يقـع خـارج الميـاه الداخليـة 
ويشترط في المرور ان يكون متواصًال وسريعًا ، ولكن هـذا ال يعنـي عـدم جـواز التوقـف فـي حـاالت معينـة ، 

،  ٥لـدولي العـام ، ( بغـداد ، جامعـة بغـداد ، طللتفاصيل حول هذا الموضوع راجع عصام العطية ، القانون ا
 .  ٢٦٦-٢٦٥)  ص ص١٩٩٢

 . ١٣٠، المصدر السابق ، ص الهنداوي )١(
 . ٣٩٦سيل ، المصدر السابق ، ص  )٢(
 . ١٢٤جرجس ، المصدر السابق ، ص )٣(



 

 
٧٧ 

 الفصل الثاني 

184Fتتهمها بوقوعها تحت التأثير الشـيوعي ، فضـًال عـن ممارسـة الضـغط االقتصـادي عليهـا 

. لكـن )٤(
فشـــل هـــذه الوســـائل دفـــع اإلدارة األمريكيـــة إلـــى التخطـــيط النقـــالب يســـتهدف تغييـــر األوضـــاع فـــي 

185Fسوريا

فـي اليـوم عـن فشـل هـذا المخطـط ، و  ١٩٥٧آب  ١٣، وقد أعلنت الحكومة السورية في  )٥(
الثـــاني قامـــت بطـــرد ثالثـــة دبلوماســـيين أمريكـــان لثبـــوت اشـــتراكهم فـــي المخطـــط المـــذكور ، وردت 

186Fالحكومــة األمريكيــة بإبعــاد الســفير الســوري لــديها

. وبحكــم عالقــة الواليــات المتحــدة بالســعودية  )٦(
إلـى الملـك  واعتقادها باستعداد الملك سعود للتوسـط فـي حـل األزمـة بعـث الـرئيس ايزنهـاور برسـالة

تمنــــى فيهـــــا أن يبــــذل الملــــك قصــــارى جهـــــده إلنهــــاء األزمــــة، ومنـــــع  ١٩٥٧آب  ٢١ســــعود فــــي 
187Fالشيوعيين من  الحصول  على  موقع  مهـم  فـي الـوطن العربـي 

، إال أن الملـك سـعود رفـض  )٧(
188Fالقيـام بالوسـاطة ، بـل انتقـد الواليــات المتحـدة علـى موقفهـا هـذا

. ويعــود ذلـك إلـى تخـوف الملــك  )١(
سعود من مهاجمة اإلعالم المصري له فـي حالـة قيامـه بمثـل هـذه المهمـة واحتمـال ان يـؤدي ذلـك 

 بدوره إلى حدوث اضطرابات داخلية في السعودية .

وفي الوقت الذي بعث فيه الرئيس األمريكي برقية إلى الملك سعود ، أعلن إن الحكومـة فـي 
ريكـي السـادس بـالتحرك إلـى شـرق البحـر دمشق أصبحت يسارية واصدر أوامره إلى األسطول األم

المتوســط وٕاجــراء منــاورات عســكرية بــالقرب مــن الســواحل الســورية . كمــا أوصــى بإرســال شــحنات 
189Fأسـلحة إلـى كــل مـن تركيــا والعـراق واألردن ولبنــان

. ثـم أرسـل مبعوثــًا إلـى األقطــار العربيـة مثــل  )٢(
190Fعسكري ضد     سـوريا األردن ولبنان والعراق لغرض توحيد جهودها للقيام بعمل 

، إال أن تلـك )٣(
191Fاألقطار رفضت القيام بعمل ضد سوريا 

. و أعلن الملـك سـعود بـأن عالقتـه بالواليـات المتحـدة  )٤(
ال يمكن أن تكون على حسـاب القوميـة العربيـة حيـث قـال (( إن مـا يجـري فـي سـوريا لـيس بسـبب 

                                                           
مشـق ترجمـة ماجـد عـالء الـدين وأنـيس المتنـي ، ( د ١٩٦٦-١٩٤٥ببير بوداغوثا ، الصراع فـي سـوريا  )٤(

 . ١٢٠-١١٩) ص ص ٩٨٧دار المعرفة 
، ترجمــة خيــري حمــاد ( بيــروت ، دار  ١٩٥٨ – ١٩٥٥ميشــيل ايــدنيوس ، فــرق تخســر .. ثــورة العــرب  )٥(

ـــة   – ١٩٥٤؛ إبـــراهيم ســـعيد البيضـــاني ، التطـــورات السياســـية فـــي ســـوريا  ٢٦٤)  ص ١٩٦١الطليع
 .   ١٥٨، ص ١٩٩٥) ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستير ، كلية التربية األولى ( ابن رشد  ١٩٥٨

 . ١٣٥الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٦(
)٧(  F.R.U.S, 1955-1957, Vol. XIII, Telegram from the Department of State to the 

     Embassy in Saudi Arabia, Washington, August 21, 1957,p. p. 645-646. 
 . ٩٩مذكرات ايزنهاور ، ص )١(
 . ١٢٥بوداغوثا ، المصدر السابق ، ص )٢(
 . ١٢٥جرجس ، المصدر السابق ، ص )٣(
 . ١٩٥٧أيلول  ١١جريدة القبس السورية في  )٤(



 

 
٧٨ 

 الفصل الثاني 

لغــرض الحصــول علــى األســلحة بســبب التــأثير الشــيوعي بــل أن ســوريا تقاربــت مــع الكتلــة الشــرقية 
192Fاالعتداءات الصهيونية المتكررة على  العرب ))

)٥( . 

وعندما فشلت الواليات المتحدة فـي الحصـول علـى دعـم عربـي ضـد سـوريا ، قـررت اسـتمالة 
تركيا لتحقيق هدفها الرامي لإلطاحة بالحكومة السورية ، خاصة بعد أن أعلنت تركيا أن األحداث 

على وجه خاص ، ألن سقوطها في أيدي الشيوعيين يعني وضع تركيا بين فكي  في سوريا تهمها
) جنـــدي علـــى حـــدودها مـــع ســـوريا وأجـــرت ١٠٠٠الكماشـــة الشـــيوعية . لـــذا حشـــدت تركيـــا نحـــو (

193Fمناورات عسكرية استفزازية بهدف تصعيد الضغوط على الحكومة السورية

)٦(. 

 

 

، بسـبب معارضـة الـرأي العـام العربـي،  تعرض هـذا الموقـف األمريكـي  إلـى انتقـادات شـديدة
194Fوكذلك معارضة االتحاد السوفيتي

. لذلك قررت اإلدارة األمريكية التراجع بطريقة ال تثيـر الشـك  )١(
التركية بالطرق السـلمية ، وايـد الملـك سـعود السياسـة  –حيث بدأت تدعوا إلى حل األزمة السورية 

ًا ، وقــرر اتبـاع نهــج جديــد فـي السياســة الخارجيــة األمريكيـة انطالقــًا مـن ان الضــغط ال يجــدي نفعـ
195Fيقــوم باالبتعــاد عــن الواليــات المتحــدة واالعتــدال فــي موقفــه مــن األحــداث فــي المنطقــة

، وضــمن  )٢(
قـــائًال (( ان  ١٩٥٧أيلـــول  ١١هـــذه السياســـة الجديـــدة صـــرح وكيـــل وزارة الخارجيـــة الســـعودية فـــي 

196Fجاراتها العربيات أو تركيا)) حكومتي ال تؤمن بأن سوريا تشكل تهديد ألي من

)٣(. 

يعـــود ســـبب توجيـــه الواليـــات المتحـــدة الـــدعوة للملـــك ســـعود لغـــرض التوســـط فـــي حـــل األزمـــة 
ـــأثير فـــي توجهـــات السياســـة  ـــك ســـعود فـــي هـــذه المهمـــة مـــن شـــأنه الت ـــى ان نجـــاح المل الســـورية ال

اصـــر وعزلـــه الخارجيـــة الســـورية ال ســـيما مـــا يتعلـــق بعالقاتهـــا مـــع مصـــر واضـــعاف دور عبـــد الن

                                                           
 المصدر نفسه .  )٥(

 . ١٢٦جرجس ، المصدر السابق ، ص )٦(
ة واتهــم تركيــا بالتــآمر مــع الواليــات المتحــد ١٩٥٧أيلــول  ١٣عــارض االتحــاد الســوفيتي هــذه الحالــة فــي  )١(

لمهاجمة سوريا وحذر من أن غزوًا مسلحًا لن يكـون محصـورًا فـي تلـك المنطقـة وحـدها وهـدد باالنتقـام مـن 
 .  ١٢٧-١٢٦تركيا إذا قامت بأعمال عدائية ضد سوريا ، المصدر نفسه ، ص ص

 . ٣٩٦سيل ، المصدر السابق ، ص )٢(
 المصدر نفسه . )٣(
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197Fعربيــاً 

. إال أن هــذا المســعى األمريكــي اخفــق ألن عبــد الناصــر أعلــن وقوفــه إلــى جانــب ســوريا  )٤(
أثناء األزمة وأرسل قوات مصرية إلى سوريا واستطاع تحطيم العزلة التي حاولت الواليات المتحدة 

الكاتب الصـحفي  والسعودية فرضها عليه ((وبرز من جديد بطًال للقومية العربية)) على حد تعبير
198Fالبريطاني باتريك سيل 

)٥(. 

 ١٩٥٧ومن جهة أخرى عجلت الظروف التـي شـهدتها سـوريا فـي النصـف الثـاني مـن عـام  
المصري وتكلل هذا التقارب باتفـاق الـرئيس السـوري والمصـري علـى  –في زيادة التقارب  السوري 

شـباط  ٢١وتحديـد يـوم    ١٩٥٨ شـباط ١اثر اجتماعاتهما بالقاهرة على إعالن اتحاد البلدين في 
مــن العــام نفســه موعــدًا إلجــراء االســتفتاء بــين الشــعبين ، حيــث أســفرت نتــائج االســتفتاء عــن قيــام 

199Fالجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة وانتخـــاب عبـــد الناصـــر رئيســـًا لهـــا 

، ومـــا ان أعلنـــت الوحـــدة حتـــى  )٦(
200Fتها األولـــىوقفـــت الســـعودية موقـــف المعـــارض لهـــا بـــل إنهـــا عارضـــتها منـــذ مشـــاورا

وســـبب هـــذا  )١(
اإلعـالن انزعاجـًا شـديدًا للملـك سـعود حيـث قابلهــا بعـدم ارتيـاح ، ويبـدو ان هـذا الموقـف الســعودي 

 كان نابعًا من خشيته من التيار القومي التحرري الجديد الذي تزعمه عبد الناصر في المنطقة .

س ايزنهــاور برســالة وعنــدما اتضــح الموقــف الســعودي الرســمي المعــارض للوحــدة بعــث الــرئي
إلى الملـك سـعود ضـمنها قلـق إدارتـه مـن مخـاطر هـذه الوحـدة علـى عالقـات الواليـات المتحـدة مـع 
دول المنطقة وما تشكله من تهديـد خطـر علـى األنظمـة الملكيـة وعلـى لبنـان ، ودعـا إلـى اإلسـراع 

تحـــدة األمريكيـــة ، بالتشـــاور مـــع األقطـــار العربيـــة ، التـــي تربطهـــا عالقـــات وثيقـــة مـــع الواليـــات الم
201Fلتوحيد جهودها ضد خطر الوحدة 

)٢(  . 

تحرك الملـك سـعود سـريعًا تدفعـه الرغبـة الشخصـية أوًال والـدعم األمريكـي ثانيـًا للقضـاء علـى 
، حيــث اتصــل بــبعض الشخصــيات  ١٩٥٨شــباط  ٢١الوحــدة قبــل يــوم االســتفتاء الــذي حــدد لــه ، 

عـن طريـق انقـالب عسـكري وضـرب طـائرة السورية وعرض عليهم األمـوال لغـرض ضـرب الوحـدة 
عبــــد الناصــــر وهــــي فــــي الجــــو . إال ان الملــــك ســــعود فشــــل بســــبب عــــدم تنفيــــذ المهمــــة مــــن قبــــل 

                                                           
 . ٣٩٨المصدر نفسه ، ص )٤(
 . ٣٩٨السابق ، صسيل ، المصدر  )٥(
نظام الحكومة المصرية . ولمزيد من التفاصيل حول مشاورات الوحدة راجع   هيكـل  ١/١١٠١د . ع . و  )٦(

 . ٢٧٦-٢٧٢، سنوات الغليان ، ص ص
 . ١٥، ص ١١تقارير السفارة العراقية في جده و ٣١١/  ٢٦٤٣د . ك . و  )١(
 . ١٥٧هالل ، المصدر السابق ، ص )٢(



 

 
٨٠ 

 الفصل الثاني 

202Fاألشخاص الذين اتصل معهم

، بل انهم فضحوا مخططـات الملـك سـعود عـن طريـق اإلذاعـة ،  )٣(
شـباط  ٢٥فـي وذكر عبد الناصر تفاصيل المؤامرة فـي الخطـاب الـذي وجهـه إلـى الشـعب السـوري 

١٩٥٨ 203F

)٤( . 

أدى كشف المخطـط السـابق إلـى تراجـع مكانـة السـعودية فـي الـوطن العربـي ، كمـا تعرضـت 
إلى مشاكل متعددة من جراء تصرفات الملك سعود وتصاعدت أصـوات بعـض األمـراء فـي األسـرة 
الحاكمــة مطــالبين بضــرورة تنــازل الملــك ســعود عــن العــرش لــولي العهــد فيصــل ، وصــدر مرســوم 

204Fمنح بموجبه فيصل مسؤولية اإلشراف على تنفيذ السلطات اإلداريـة ١٩٥٨آذار  ٢٣ي في ملك

)٥( 
، ثـم عـاد الملـك سـعود  ١٩٦٠كـانون األول  ١٨،  حيث تولى المسؤولية األولى في الدولـة حتـى 

205Fفاســتلم إدارة األمــور وكــان ال يــزال يــراوده حلــم القضــاء علــى الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 

ووجــد  )١(
(ته بقيــام الحكومــة األردنيــة بتحريــك العناصــر الســورية المناوئــة      للوحــدة ضــال

206F

والتــي نجحــت ) ٢
١٩٦١أيلول  ٢٨فعًال في تحقيق االنفصال في  207F

)٣( . 

ان تـدهور حالـة الملــك سـعود الصــحية فـي هــذه الفتـرة أدى إلــى إلحـاح كبــار العائلـة الحاكمــة 
س الحكومة وفعًال عـين فيصـل وصـيًا علـى في السعودية على الملك لغرض تعيين فيصل على رأ

اضطر الملك سـعود بسـبب تفـاقم حالتـه  ١٩٦٢، وفي آذار  ١٩٦١تشرين الثاني  ١١العرش في 
الــى الحكــم عنــدما ١٩٦٣الصــحية إلــى تعيــين فيصــل رئيســًا للحكومــة ، ثــم عــاد الملــك ســعود عــام 
خــالل فتــرة وجــوده علــى  تحسـنت حالتــه الصــحية ، لكــن اإلجــراءات التــي ســبق وان قــام بهــا فيصــل

رأس السلطة ، ومنها تقوية الحـرس الملكـي وزيـادة العناصـر المواليـة لـه فيـه ، سـهلت عليـه عمليـة 
 . )٤(208F ١٩٦٤استالم الحكم مجددًا في عام 

                                                           
حول هذا الموضوع راجع إسماعيل عبد التواب ، سـعود ملـك المـؤامرات ، كتـب قوميـة ( مصـر . للتفاصيل  )٣(

 مطابع الدار القومية . د . ت ) .

)٤( . p. 106 .Cordesman, op.cit, 

محمد حسنين هيكل ، ماذا جرى في سـوريا ، كتـب قوميـة ، ( مطـابع الـدار القوميـة ، مصـر . د . ت . )  )٥(
 . ١٢٨-١٢٧ص ص

 . ١٢٨هيكل ، ماذا جرى في سوريا ، ص  )١(
) وهي مجموعة من القوات المسلحة السورية عرفت باسم (حرس البادية) وقد كان بعض قادتها على ٢(

خالف مع بعض االجراءات االشتراكية التي احدثها المصريون في سوريا ، وكان من ابرز قادتها حيدر 
 .   ٥٦٩الكزبري ، هيكل ، سنوات الغليان ، ص 

 . ٥٧٢-٥٦٧للتفاصيل حول الموضوع راجع ، المصدر نفسه ، ص ص )٣(
 . ٤٤٦فاسيليف ، المصدر السابق ، ص )٤(
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، لتحقيق ١٩٥٧وبداية ١٩٥٦لم تثمر الجهود الكبيرة التي بذلتها الواليات المتحدة في نهاية 
علــى الــرغم مــن ان هــذا التقــارب بــدأت  –ودية والهاشــمية فــي العــراق التقــارب بــين األســرتين الســع

 ١٩٥٨تمـوز  ١٤بسـبب قيـام ثـورة  -بوادره تظهر من خالل توحيد المواقف في السياسة الخارجيـة
في العراق التي أنهت جميـع بـوادر هـذا التقـارب . فعنـدما علمـت السـعودية بنبـأ قيـام الثـورة وجهـت 

طلبــت فيــه مــن الواليــات المتحــدة  التــدخل للحفــاظ علــى أنظمــة حلفــائهم نــداًء  رســميًا إلــى واشــنطن 
209Fالعرب 

إلـى  –إذا لم يقـع التـدخل  الغربـي  –، حيث ذكر الملك سعود ان السعودية قد تضطر  )٥(
تقبل طموحات عبد الناصـر . وفـي هـذا القـول تلمـيح ضـمني إلـى ان الملـك سـعود قـد يعيـد ترتيـب 

210Fوالعالميـةسياساته الخارجية اإلقليميـة 

. بيـد ان كـالم الملـك سـعود هـذا لـم يكـن اكثـر مـن منـاورة  )٦(
سياسية قصد بها تعجيل التدخل العسكري من قبل الواليـات المتحـدة فـي العـراق ، لغـرض القضـاء 
علــى الثــورة باعتبارهــا أول الغيــث فــي بدايــة ســقوط األنظمــة الملكيــة الســيما وان تلــك الفتــرة شــهدت 

 من قبل مصر ينادي بضرورة القضاء على األنظمة (الرجعية) . نشاطًا إعالميا قوياً 

ونتيجة لذلك عقدت اإلدارة األمريكية مجموعة من االجتماعات التخاذ قرار بشـأن الخطـوات 
التـــي ينبغـــي القيـــام بهـــا لمواجهـــة الوضـــع الجديـــد فـــي المنطقـــة حيـــث ان تقريـــر وكالـــة المخـــابرات 

أكــد بــأن قــادة  ١٩٥٨تمــوز  ١٤ض فــي أحــد اجتماعــات الــذي عــر  ) C.I.Aالمركزيــة األمريكيــة ( 

الثورة في العراق موالون لعبد الناصر وال يستبعد ان يكـون لـه (أي عبـد الناصـر ) دور فـي قيامهـا 
211F

)١(  . 

وفـــي إطـــار سياســـة التنســـيق  ١٩٥٨تمـــوز  ١٤وفـــي ضـــوء نتـــائج اجتماعـــات واشـــنطن فـــي 
تمـــوز قـــوة مـــن مشـــاة  ١٥اليـــات المتحـــدة  فـــيالمشـــترك بـــين الواليـــات المتحـــدة وبريطانيـــا أنزلـــت الو 

212Fالبحريــة فــي لبنــان لحمايــة نظــام كميــل شــمعون

 ١٧، فــي حــين أنزلــت الحكومــة البريطانيــة فــي  )٢(
213Fتمــــوز قــــوات عســــكرية فــــي األردن بنــــاءا علــــى طلــــب الملــــك حســــين

. ثــــم شــــرعت الحكومتــــان  )٣(
اشنطن على مستوى وزراء بأجراء مباحثات في و  ١٩٥٨تموز  ٢١و ١٧البريطانية واألمريكية في 

حسـب  -الخارجية لالتفاق على صيغة التعامل مع النظـام الجديـد فـي العـراق لمنـع وقوعـه        
                                                           

 . ١٥٥الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٥(
: دراسة   تاريخية ،  ١٩٦٨-١٩٥٨المصرية  –حنان عبد الكريم االلوسي ، العالقات السياسية العراقية  )٦(

 . ٣١، ص ١٩٩٥تربية األولى (ابن رشد) جامعة بغداد أطروحة دكتوراه ، كلية ال
 . ٣١) ص  ١٩٩٠مؤيد إبراهيم الونداوي ، وثائق ثورة تموز في ملفات الحكومة البريطانية ( بغداد ، )١(
) ١٩٩٠تمـوز فـي تقـارير الدبلوماسـيين البريطـانيين والصـحافة الغربيـة ( بغـداد ، ١٤عالء نورس ، ثورة  )٢(

 .٥٨ص
   .١٩٧٨-١٩٥٨األردنية –العالقات العراقية  ٢/١٣٠٤عراق ال د.ع.و )٣(



 

 
٨٢ 
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تحــــت ســــيطرة الجمهوريــــة العربيــــة المتحــــدة ، التــــي كانــــت تعــــد آنــــذاك مصــــدر تهديــــد   -زعمهــــم 
214Fللمصالح الغربية في المنطقة 

)٤( . 

العــراق إيفــاءه بالتزامــات النظــام الســابق تجــاه  فــي هــذا الوقــت أعلــن نظــام الحكــم الجديــد فــي
215Fشركات النفط ، وعدم وجود نية لديه لالنضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة 

، ونتيجة  لذلك  )٥(
ولغــــرض كســــب النظــــام الجديــــد فــــي العــــراق ، اعترفــــت الواليــــات المتحــــدة  بــــه وكانــــت الحكومــــة 

216Fالبريطانية قد سبقتها بذلك

)٦(. 

ملــك ســعود علــى اثــر اعتــراف الواليــات المتحــدة بالنظــام الجديــد ، إال ان مخاوفــه مــن الثــورة اطمــأن ال     
١٩٥٩آذار  ٨عادت من جديد على أثر ثورة الموصل التي قامـت فـي مدينـة الموصـل فـي  217F

والتـي كـان  )١(
 (( زيـــادة النفـــوذ  W.Gallmnمـــن نتائجهـــا كمـــا وصـــفها الســـفير األمريكـــي فـــي بغـــداد والـــديمار كولمـــان 

218Fالشيوعي بعد تراجع المد القومي الذي عول عليه عبد الناصر لتوسيع مشروعه الوحدوي ))

)٢( . 

219Fشـــاطرت الواليـــات المتحـــدة ، الســـعودية مخاوفهـــا

إال إنهـــا أوضـــحت عـــدم إمكـــان التـــدخل  )٣(
220Fالعســكري فــي العــراق ، ألســباب تتعلــق بــالرأي العــام وكــذلك الموقــف الســوفيتي مــن ذلــك

، لكــن  )٤(
يحثهــا فيهــا علــى  ١٩٥٩د قــام بإرســال رســالة أخــرى إلــى الواليــات المتحــدة فــي نيســان الملــك ســعو 

ـــذعر  ـــة مـــن ال ـــأن االخيـــر ( أي العـــراق ) يعـــيش (( حال ضـــرورة العمـــل العســـكري ضـــد العـــراق وب
بحـــث  ١٩٥٩نيســـان  ٢٣واإلرهــاب فـــي ظـــل حكـــم النظـــام الجديـــد)) ، ثـــم قـــام األميـــر فيصـــل فـــي 

على ضرورة قيام حكومته وحكومة بريطانيـا بالتـدخل العسـكري فـي  السفير األمريكي في السعودية
221Fالعــراق

222F، لكنهمــا رفضــتا هــذا المشــروع )٥(

وهكــذا تراجعــت الحكومــة الســعودية عــن طلباتهــا مــن  )٦(

                                                           
 . ٨٦الونداوي ، وثائق ثورة تموز ، ص  )٤(
 . ٣٨٩هيكل ، سنوات الغليان ، ص )٥(
 . ٨٥نورس ، المصدر السابق ، ص )٦(
شـهدت الموصـل ثـورة عسـكرية قادهـا العقيـد الــركن عبـد الوهـاب الشـواف إال إنهـا اخفقـت ألسـباب كثيــرة ،  )١(

ــد الــرزاق الطــائي ، ثــورة الموصــل القوميــة  لل ، رســالة ماجســتير ، كليــة  ١٩٥٩تفاصــيل راجــع هاشــم عب
 . ١٩٩٩اآلداب ، جامعة الموصل ، 

 . ١٥٩نقًال عن الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٢(
بالتــدخل العسـكري فــي  ١٩٥٩للتفاصـيل عـن مخــاوف الملـك سـعود وطلباتــه المسـتمرة خــالل نيسـان وأيـار  )٣(

 . ١٦٤-١٦٠لعراق راجع ، المصدر نفسه ، ص صا
 . ١٦٠المصدر نفسه ، ص )٤(
راجع مؤيد الو نداوي (( موقف ال سعود من ثـورة  ١٩٥٨للتفاصيل حول موقف ال سعود من ثورة العراق  )٥(

 . ١٩٩١) ، ٥)) مجلة آفاق عربية ، (ع ١٩٥٩ – ١٩٥٨العراق 



 

 
٨٣ 
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الغـــرب بـــاحتالل العـــراق عســـكريًا الن لكـــل مـــن الواليـــات المتحـــدة وبريطانيـــا مســـوغات فـــي رفـــض 
223Fالطلب السعودي هذا

)٧( . 

الســـعودية فــي ضـــوء  الثـــورة واألحـــداث الداخليـــة فـــي -خـــص العالقـــات األمريكيـــة أمــا فيمـــا ي
، فانـه بعــد المحـاوالت االنقالبيــة الفاشـلة التـي تعــرض لهـا حكــم األئمـة فــي  ١٩٦٢الـيمن فـي عــام 
224Fقــرر تنظــيم الضــباط األحــرار فــي الــيمن ١٩٦١وعــام  ١٩٥٥وعــام   ١٩٤٨الــيمن فــي عــام 

)٨(  ،
تـوفي اإلمـام احمـد وأعقبـه فـي اإلمامـة  ١٩٦٢أيلول  ١٩ألئمة ، ففي العمل من أجل إنهاء حكم ا

ابنه محمد البدر، الذي أعلن انه سيعتمد نفس السياسة التي اتبعها والده وانه سيسـتخدم القـوة ضـد 
225Fأي شخص يحاول المساس بحكمه

أيلـول  ٢٦أيام) قام الضباط األحرار فـي يـوم  ٨لذلك وبعد ( )١(
226Fحكم األئمة في اليمن بثورة أطاحت بنظام ١٩٦٢

)٢(  . 

أعلــن قائــد الثــورة عبــد اهللا الســالل قيـــام النظــام الجمهــوري فــي الــيمن ، وفــي تشـــرين االول  
227Fعــين الســالل رئيســًا للجمهوريــة مــن قبــل الضــباط األحــرار ١٩٦٢

، واعلنــت حكومــة الثــورة عــن  )٣(
، إال إن اإلمـام كـان قـد  مصرع اإلمام البدر تحت األنقاض أثناء مهاجمة الدبابات للقصر الملكي

228Fتمكــن مــن التســلل والهــرب إلــى القبائــل الزيديــة فــي الشــمال

، وكــان األميــر حســن ( عــم اإلمــام  )٤(
البــدر وممثــل بــالده فــي األمــم المتحــدة ) قــد أعلــن نفســه إمامــًا للــيمن ، عنــدما ســمع بنبــأ مصــرع 

                                                                                                                                                                      
P.R.O ،F.O 371, 140916,From Washington to F.O, May 20, 1959 . )٦(                       
  

 . ١٦٤الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٧(
انشـأ هــذا التنظــيم تحـت اســم منظمــة الشـباب األحــرار ثــم أبــدل فيمـا بعــد إلــى تنظـيم الضــباط األحــرار حيــث  )٨(

ــة األولــى للقاعــدة التأسيســية فــي صــنعاء فــي كــانون األول   ــر  ١٩٦١وضــعت اللبن ــد ال ــدي ،     ، عب زاق الزي
 . ١٤٠المصدر السابق ، ص

 . ١٦٥) ، ص ١٩٧٨احمد الرحومي وآخرون ، أسرار وثائق الثورة اليمنية ، ( بيروت  )١(
، مركـــز  ١٩٧٠ – ١٩٦٢المصـــري حـــول الـــيمن الشـــمالي  –ســـعيد محمـــد باديـــب ، الصـــراع الســـعودي  )٢(

ـــدن ، دار الســـاقي للطباعـــ ـــة ( لن ـــة والعربي ـــي  ٧٢) ، ص١٩٩١ة والنشـــر الدراســـات اإليراني ـــد عل ؛ محم
الشهاري ، اليمن الثورة في الجنوب واالنتكاسة في الشمال ( بيروت ، دار ابن خلدون للطباعة  والنشـر ، 

 Robert Lacey, Lero Yaume; La   grande aventure de؛  ١٣٥) ص ١٩٧٢
l’Arabia Saudite ,(Press de al Renaissance,Paris 1981)p. 346. 

وداد خضير الشتيوي ، موقف الملك فيصل من قضيتي اليمن وفلسطين ، أطروحة دكتوراه ، كليـة  اآلداب  )٣(
 . ٨٢، ص ١٩٩٧، جامعة البصرة 

 . ٤٣عبد الرزاق الزيدي ، المصدر السابق ، ص )٤(



 

 
٨٤ 
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229Fاإلمــام البــدر

طالبــه بــالوقوف إلــى جانبــه ، واصــدر الحســن مــن هنــاك بيانــًا إلــى الشــعب اليمنــي  )٥(
 )٦(للقضاء على الثورة ، وانه في طريقه إلى اليمن ألعادة نظام حكم األئمة .

أعلـــن االتحـــاد الســـوفيتي والجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة اعترافهمـــا بالجمهوريـــة اليمنيـــة وأعلنـــا 
230Fمساندتهما لها واعتبرا إن أي عمل عدواني ضدها هو عدوان عليهما

)٧(. 

ية في مطالبة االمير حسن بحقه الشرعي في وراثـة منصـب اإلمامـة ، فرصـة وجدت السعود
أيلـول  ٣٠سانحة للقضاء على النظام الجمهوري فاعترفت بحق األمير باإلمامة في اليمن . وفـي 

وصـــل الحســــن إلـــى الســــعودية التــــي أعلنـــت اســــتعدادها لتقــــديم المســـاعدة لألســــرة الملكيــــة  ١٩٦٢
231Fمؤقتـة علـى األراضـي السـعوديةوموافقتها على تشكيل حكومـة 

وممـا شـجع السـعودية علـى دعـم  )٨(
حيــث أعلــن عزمــه علــى اســتعادة  ١٩٦٢اإلمامــة هــو ظهــور االمــام البــدر فــي أوائــل تشــرين االول 

عرشـه ، فتوحـدت بــذلك جهـود البـدر والحســن بعـد أن بعـث األخيــر رسـالة إلـى الملــك سـعود طالبــه 
232Fفيها بالمساعدة

)١( . 

السعودية في الخوف من النظام الجمهوري في اليمن ، من إن اإلطاحة انطلقت وجه النظر 
بنظـــام حكـــم األئمـــة وٕابدالـــه بنظـــام جمهـــوري علـــى نمـــط النظـــام المصـــري يعنـــي خـــروج الـــيمن مـــن 
الحظيرة الملكية ويمثل تهديدًا للزعامة السـعودية، وان نجاحـه هـذا يـؤثر فـي اسـتقرار السـعودية مـن 

233Fالثوري إليهاجراء احتمال تسرب المفعول 

، وتخوفها ( أي السعودية ) من احتمال تحويـل الـيمن )٢(
234Fبعد الثورة إلى قوة تجبرهم على إعادة ترسيم الحدود بين البلدين مـن جديـد ال سـيما فـي الجنـوب

)٣( 
 ١٩٦٢، ورأت ان مســاندة مصــر الســريعة للنظــام الجمهــوري فــي الــيمن منــذ أوائــل تشــرين االول 

د ان يجعـــل مـــن الـــيمن قاعـــدة لتعزيـــز نفـــوذه فـــي منطقـــة شـــبه الجزيـــرة يعنـــي إن عبـــد الناصـــر يريـــ

                                                           
 . ١٠٦باديب ، المصدر السابق ، ص )٥(
)٦ (Mansafield, Op. Cit, p. 106 .  

 . ٢٧ر السابق ، صاإلمارة ، المصد )٧(
 . ٣٥٣) ص١٩٨٤عبد الرحمن البيضاني ، أزمة األمة العربية وثورة اليمن ، أسرار ووثائق (القاهرة ، )٨(

 . ١٠٧باديب ، المصدر السابق ، ص )١(
 . ٢٠٥؛ جرجس ، المصدر السابق ، ص ١٢٣الهيضمي ، المصدر السابق ، ص )٢(
التـي  ١٩٣٤اهدة الطائف المعقودة بين البلـدين عـام خضعت عسير ونجران للسيطرة السعودية بموجب مع )٣(

بموجبها تنازل اإلمام يحيى عن سيطرته علـى هـاتين المنطقتـين للمملكـة العربيـة السـعودية ، بسـبب موقفـه 
؛ عبــد الــرزاق الزيــدي ، المصــدر  ١٢٤العســكري الضــعيف الــذي اســتغله ابــن ســعود ، المصــدر نفســه ، ص

 . ١٤٨السابق ، ص



 

 
٨٥ 
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235Fالعربيـة

236Fلإلطاحـة بالنظــام السـعودي والســيطرة علـى المصـادر النفطيــة الهائلـة فــي الـبالد )٤(

وممــا  )٥(
زاد مـــن مخـــاوف ال ســـعود ، قطـــع قـــادة الثـــورة العالقـــات الدبلوماســـية معهـــم والوقـــوف إلـــى جانـــب 

237Fالسعودي إعالميامصر في مهاجمة نظام الحكم 

)٦( . 

لم تكتف السعودية بإجراءاتها هذه لمواجهة الثورة اليمنية وٕانمـا باشـرت أيضـًا اتصـاالتها منـذ 
اليــوم األول للثــورة مــع اإلدارة األمريكيــة تحســبًا للتطــورات المحتملــة ، ولمعرفــة موقــف األخيــرة مــن 

238Fأحداث اليمن التقى األمير فيصل

 ١٣فـي  D.raskدين راسك       بوزير الخارجية األمريكي  )١(
239Fللتنســيق فــي مواجهـة ثــورة الــيمن ١٩٦٢تشـرين االول 

، وفـي اليــوم الثــاني التقـى األميــر فيصــل  )٢(
) للتباحـث معـه بشـأن  ١٩٦٣ – ١٩٦١(  J. kennedyبالرئيس األمريكـي آنـذاك جـون كنيـدي  

ودية فــي حالــة تعرضــها المســاعدة التــي تقــدمها الواليــات المتحــدة حســب مبــدأ ايزنهــاور إلــى الســع
240Fالعتداء مصري

وقد نجح األمير فيصل في هذا اللقاء بتأخير اعتراف الواليات المتحدة بالنظـام  )٣(
الجمهوري في اليمن كما وافق الرئيس األمريكي على القيـام بمنـاورات عسـكرية مشـتركة ( أمريكيـة 

241Fســعودية ) إلظهـــار الـــدعم األمريكـــي للحكومـــة الســـعودية –

الـــرغم مـــن النجـــاح البســـيط ، وعلـــى  )٤(
الذي حققه األميـر فيصـل إال أن الـرئيس األمريكـي أخبـره بـأن المسـاعدات العسـكرية األمريكيـة لـن 
تقــدم إال فــي حالــة تعــرض الســعودية العتــداء عســكري مســلح وان الواليــات المتحــدة ال تتــدخل فــي 

242Fشؤون اليمن الداخلية

ضغط على عبد الناصـر ، وان . وأضاف قائًال   (( أننا لسنا مستعدين لل )٥(

                                                           
إلى الـيمن  منـذ اليـوم األول للثـورة مسـاعدات طبيـة وفنيـة ،( ادجـار اوبالنـس ، الحـرب فـي  أرسلت مصر )٤(

مؤسسـة  –، ترجمة عبد الخالق محمد الشين ( الدوحـة  ١٩٧٠اليمن ، دراسة في الثورة والحرب حتى عام 
بـد اهللا ) فضال عن إرسالها قادة المعارضة اليمنية الموجودين في مصر ، انظـر ع ١٣١، ص ١٩٨٥العهد 

) ، ص ١٩٧٧، (بيـــــروت ، دار العـــــودة ،   ١٩٦٢-١٩٥٦جـــــزيالن، التـــــاريخ الســـــري للثـــــورة اليمنيـــــة 
 .  ١٣٩-١٣٨ص

 . ٢٠٥جرجس ، المصدر السابق ، ص )٥(
 . ١٦٩الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٦(
ات الخريـف لهيئـة كان األمير فيصل في هذا الوقت يقوم بزيارة إلى الواليات المتحدة بحجة حضور اجتماع )١(

األمم المتحدة ، لكن غرضه األساسي كان التحدث مع الحكومة األمريكية في موضوع الثورة اليمنية ، انظـر 
 . ٢٩-٢٨اإلمارة ، المصدر السابق ، ص ص

 . ٦٣٣هيكل ، سنوات الغليان ، ص )٢(
)٣( Robert Lacey, The Kingdom: Fontana and Collins, (London, 1982) p. 343. 

)٤( Ibid., p. 345. 
 . ٢٩اإلمارة ، المصدر السابق ، ص )٥(
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الطريقــــة المثلــــى بالنســــبة إلــــى الســــعودية هــــي المباشــــرة بشــــكل حثيــــث بالعمــــل لتحقيــــق التحــــديث 
243Fوالتنمية))

)٦( . 

يعود سبب رفض الواليات المتحدة للتدخل العسـكري لـدعم الملكيـين فـي الـيمن إلـى اعتقادهـا 
فيتي فضـال عـن ان اإلدارة األمريكيـة بأن مثل ذلك التدخل قد يدفع الجمهـوريين نحـو االتحـاد السـو 

توصلت إلى نتيجة مهمة هي ان تفعيل السياسة األمريكية في المنطقة  البد من ان يـرتبط باتجـاه 
ودي مــن الناصــرية خصوصــًا وان االتجــاه المعــادي لهــا فــي الخمســينات لــم يــأتي إال بأســوأ النتــائج 

244Fًا المنطقة عسكريًا وتجاريًا وثقافيـًا من المنظور األمريكي وبصفة خاصة دخول السوفيات رسمي

)٧( 
. زيادة على ذلك أن اإلدارة األمريكيـة لـم تجـد فـي الثـورة اليمنيـة مـا يهـدد مصـالحها بشـكل مباشـر 

245Fلذلك فضلت القيام بدور الوساطة بين األطراف المتنازعة لحل األزمة

)١(. 

دعـــم عســـكري شـــعرت الســـعودية بخيبـــة أمـــل كبيـــرة خاصـــة بعـــد فشـــلها فـــي الحصـــول علـــى 
أمريكي وقررت االتجاه نحو لندن لطلب مساعدتها في القضاء على ثورة اليمن ، وهي واثقة بأنهـا 

246Fستحصل على دعمها في هذا الموضـوع

السـعودية  –، ولتالفـي التـوتر فـي العالقـات األمريكيـة  )٢(
247Fإلى األمير فيصل ١٩٦٢تشرين االول  ٢٥بعث الرئيس األمريكي برسالة في 

ها (( أريد قال في )٣(
ان يفهــم بوضــوح ان المملكــة العربيــة الســعودية تســتطيع ان تعتمــد علــى صــداقة وتعــاون الواليــات 
المتحدة في حل القضايا التي ستواجهها في األيام المقبلة ، فالواليات المتحـدة لهـا مصـلحة عميقـة 

متأكــدين مــن دعــم  فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفــي اســتقرارها وتقــدمها وباســتطاعتكم ان تكونــوا
248Fالواليـــات المتحـــدة فـــي الحفـــاظ علـــى ســـيادة المملكـــة ))

ووعـــد ايضـــًا بـــإجراء منـــاورات عســـكرية  )٤(
249Fمشتركة فوق أراضي المملكة إلظهار الدعم األمريكي األكيد للسعودية

)٥(. 

                                                           
 . ٢١٢نقًال عن جرجس ، المصدر السابق ، ص )٦(
)) مجلة المسـتقبل  ١٩٧٠ – ١٩٦٢احمد يوسف احمد (( السياسة األمريكية والثورة في اليمن الشمالي  )٧(

 . ٧١، ص ١٩٨٢) ، ٦العربي (ع
 . ٢١٣جرجس ، المصدر السابق ، ص )١(
ــة  )٢( ــات اليمني ــة والمــؤثرات  –جريجــري جــويس ، العالق ــة الداخلي ــين الماضــي والمســتقبل ( البني الســعودية ب

 . ١٠١) ص ١٩٩٣الخارجية ) ترجمة سامي شامية وطلعت غنيم حسن ، ( القاهرة 
لمصدر كان األمير فيصل قد استلم صالحيات إضافية في الحكم قبل هذه الرسالة بيوم واحد ، الهنداوي ، ا )٣(

 . ١٧٣السابق ، ص
 . ١٧٣نقًال عن هالل ، المصدر السابق ، ص )٤(
 American Foreign Policy, Currentللتفاصـيل حـول رسـالة كنـدي ان األميـر فيصـل ، راجـع  )٥(

Document 1962,(Washington 1965), p. 783. 
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دخلــت األزمــة اليمنيــة مرحلــة جديــدة وذلــك بعــد قيــام الطيــران  ١٩٦٢تشــرين الثــاني  ٢وفــي 
مواقع الملكيين داخل األراضي السـعودية فـي محاولـة إلجهـاض الـدعم السـعودي  المصري بقصف

250Fلمؤيدي النظام السابق

١٩٦٢تشرين الثـاني  ٦، وتكررت تلك العملية مرة أخرى في  )٦( 251F

. لـذلك  )٧(
قــررت الواليــات المتحــدة اتخــاذ إجــراء ســريع مــن شــأنه أن يبــين للجمهــوريين وعبــد الناصــر ان أمــن 

ارها مـــن مســـؤولية الواليـــات المتحـــدة ، وتأكيـــدًا للموقـــف األمريكـــي الـــذي ورد فـــي الســـعودية واســـتقر 
أرسـلت الواليـات المتحـدة األمريكيـة  ١٩٦٢تشـرين االول  ٢٥رسالة كنـدي الـى األميـر فيصـل فـي 
252Fمن إحدى قواعدها في ألمانيا الغربية

عـددًا مـن طائراتهـا المقاتلـة  ١٩٦٢تشرين الثـاني  ١٥في  )١(
253Fاليمنيــــة -ت استعراضــــية علـــــى طــــول الحــــدود الســـــعودية للقيــــام بطلعــــا

، إال ان هــــذا اإلجـــــراء  )٢(
ـــة التـــي اســـتدعت روبـــرت ســـتوكي  ـــائم  R. stokyاألمريكـــي قوبـــل باحتجـــاج الحكومـــة اليمني الق

باألعمـال األمريكيـة فـي الــيمن وابلغتـه انـه فــي حـال اسـتمرار الطــائرات األمريكيـة بطلعاتهـا الجويــة 
ـــا ـــة ســـتوجه أنظارهـــا الـــى االتحـــاد الســـوفيتي بعـــد تصـــفية فـــوق أراضـــي الـــيمن ف ن الحكومـــة اليمني

254Fالمصالح األمريكية داخل البالد

)٣( . 

يمكـــن تفســـير هـــذا الموقـــف اليمنـــي  بأنـــه محاولـــة للضـــغط علـــى الواليـــات المتحـــدة لغـــرض 
إلـى  إجبارها على االعتراف بالنظام الجديد . ونتيجة لذلك اصبح غاية ما تطمح الواليـات المتحـدة

تحقيقــه فــي الــيمن هــو منــع التــدخل الســوفيتي واخــراج جــيش الجمهوريــة العربيــة المتحــدة مــن دائــرة  

                                                           
 . ١٩٦٢تشرين الثاني  ٩صحيفة أم القرى السعودية ، في  )٦(
 . ١٥٩اق الزيدي ، المصدر السابق ، صعبد الرز  )٧(
كان لدى الواليات المتحدة قاعدة جوية في الظهران فـي السـعودية منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة حتـى تسـلم  )١(

عندما قدم وزير الدفاع في حكومته روبرت ماكنمارا اقتراحا إلـى حكومتـه يقضـي  ١٩٦١كنيدي الرئاسة عام 
تقدمـة والثابتـة كقاعـدة الظهـران التـي مـا عـادت ذات فائـدة وبنـاءًا عليـه أصـدرت بإزالة القواعد األمريكيـة الم

بيانـًا نــص علـى عـدم تجديــد  ١٩٦١آذار  ١٦وزارة الخارجيـة األمريكيـة باتفــاق مـع الحكومـة الســعودية فـي 
 American Foreign Policy ,Currentاتفاقيـــة قاعـــدة الظهـــران الجويـــة ، للتفاصـــيل انظـــر

Document  1961,(Washington 1965),p. 700.  
 . ١٧٦الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٢(
 ١٩٦٢، قامت الحكومة اليمنية ومنـذ تشـرين االول  ٤٩٨عبد الرحمن البيضاني ، المصدر السابق ، ص )٣(

بمجموعة من اإلجراءات التي هدفت من ورائها زيادة الضغط على الواليات المتحـدة لغـرض انتـزاع االعتـراف 
بأنهـا سـتعيد النظـر باالتفاقـات المعقـودة  ١٩٦٢تشـرين االول  ٨ريكي بها ، كان اهمها إنها هددت في األم

ايضـــًا طلبـــت  ١٩٦٢تشـــرين االول  ١٥بـــين الحكومـــة اليمنيـــة الســـابقة وبـــين الشـــركات األمريكيـــة . وفـــي 
  Financial Times   9Octoberالحكومـة اليمنيـة مـن بعثـة المسـاعدات األمريكيـة مغـادرة الـبالد ، 

1962 ;the Times ,October 16,1962.                                                                   
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الصراع ، والقضاء على أهداف عبد الناصـر ، ومحاولـة احتـواء الثـورة اليمنيـة بحيـث ال تـؤثر فـي 
255Fأصدقاء ومصالح الواليات المتحدة في السعودية

)٤( . 

ألمريكيـة علـى شـكل رسـالة بعـث بهـا الـرئيس األمريكـي وطبقًا لـذلك جـاءت جهـود الوسـاطة ا
إلــى الــرئيس المصــري ، عــرض فيهــا خطــة أمريكيــة إلنهــاء النــزاع  ١٩٦٢تشــرين الثــاني  ١٧فــي 

اليمني ليتسنى له بعدها مفاتحة األمير فيصل ، اعتقادًا منه بان الواليات المتحدة وبحكـم عالقتهـا 
256Fوقـــف الريـــاض لتأييـــد خطـــة الســـالم األمريكيـــةالخاصـــة بالســـعودية بإمكانهـــا التـــأثير فـــي م

وقـــد  )٥(
تضــمنت مقترحــات الــرئيس األمريكـــي انســحاب القــوات المصــرية مـــن األراضــي اليمنيــة ، وٕايقـــاف 
الســـــــعودية واألردن مســـــــاندتهما للملكيـــــــين ، وتخلـــــــي الـــــــرئيس اليمنـــــــي عـــــــن تهديداتـــــــه للســـــــعودية 

لجمهـــوري فـــي الـــيمن واقامـــة عالقـــات وللبريطــانيين فـــي عـــدن ، مقابـــل اعتـــراف واشـــنطن بالنظـــام ا
257Fدبلوماسـية معـه

المصـري عنـد  للـرئيسJhon. Badeau   . وأكـد السـفير األمريكـي جـون بـادو   )١(
الســعودية قــائال (( إن هــذه العالقــة هــي أهــم عالقــة  –تســليمه الرســالة أهميــة العالقــات األمريكيــة 

البلــدين ال تدانيــه أو تقتــرب منــه أمريكيــة علــى اإلطــالق فحجــم المصــالح المشــتركة بــين  –عربيــة 
مصلحة أخـرى تـربط الواليـات المتحـدة بـأي بلـد عربـي ، ومـن ثـم فهـو يرجـو مـن الـرئيس أن يضـع 

258Fهذه الحقيقة في حساباته وال يتركها تغيب عنه))

)٢( . 

وافق عبد الناصر على هذه المقترحات وبعث برسـالة جوابيـة إلـى الـرئيس كنيـدي ، بعـد يـوم 
259Fالرســـالة األمريكيـــةواحـــد مـــن تســـلمه 

، وبعـــد تســـلم كنيـــدي رد عبـــد الناصـــر طلـــب مـــن الســـفير  )٣(
،  نقل المقترحات األمريكيـة إلـى األميـر فيصـل الـذي أعلـن  Hartاألمريكي في السعودية هارت  

رفضه لها على الرغم من محاوالت اإلقناع التي قام بها السفير ،  واألهم مـن هـذا كلـه أن األميـر 
260Fحات األمريكية بأنها محاولة لالعتراف األمريكي بالنظام الجمهـوري فـي الـيمنفيصل فهم المقتر 

)٤( 

                                                           
، حالة دراسية عن عالقات  ١٩٩٢ – ١٩٦٢األمريكية  –احمد نعمان قاسم المدحجي ، العالقات اليمنية  )٤(

 . ٧٧) ص ١٩٩٤الدول النامية بالدول الكبرى ( صنعاء ، 
 . ١٧٧الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٥(
 . ١٧٧الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )١(
 . ٦٤٢هيكل ، سنوات الغليان ، ص )٢(
وكان النظام الجمهـوري فـي هـذه الفتـرة قـد وافـق ايضـًا علـى الخطـة  ٦٤٤-٦٤٣المصدر نفسه ، ص ص )٣(

 . ٥١٠صاألمريكية للسالم ، عبد الرحمن البيضاني ، المصدر السابق ، 
 . ١٧٨الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٤(



 

 
٨٩ 

 الفصل الثاني 

أعلنـت الواليـات المتحـدة اعترافهـا بالنظـام  ١٩٦٢كـانون االول  ١٩. وهذا ما حصـل فعـًال ، ففـي 
261Fالجمهوري في اليمن

)٥( . 

ويجعـــل  توقعـــت اإلدارة األمريكيـــة أن ينهـــي اعترافهـــا بالنظـــام الجمهـــوري فـــي الـــيمن الصـــراع
الرياض تصل إلى قناعة بأنه ينبغي عليها إعادة النظر في موقفها من النظام السابق ألنه لم يعد 
شــرعيًا ، إال أن الــذي حــدث كــان العكــس فقــد اســتمرت الريــاض فــي موقفهــا الســابق وزادت دعمهــا 

يــــام لإلمــــام المخلــــوع الــــذي اســــتغلت قواتــــه هــــدوء الموقــــف العســــكري بعــــد االعتــــراف األمريكــــي للق
بهجمـــات مســـلحة علـــى المنـــاطق الشـــمالية للـــيمن إلـــى درجـــة أصـــبحت العاصـــمة صـــنعاء مهـــددة 

262Fبالخطر

)١( . 

وردًا على التطورات األخيرة فـي الموقـف العسـكري ، وخشـية القـاهرة مـن احتمـال   توسـعه ، 
بغـارات جويـة واسـعة علـى طـول  ١٩٦٢قامت الطائرات المصـرية فـي أواخـر شـهر كـانون االول  

د الجنوبية للمملكة العربية السعودية ، مما مكن الجمهوريين من اعادة السيطرة على أطراف الحدو 
263Fاليمن الشمالي

)٢( . 

اليمنيــة إلــى تعــرض الــرئيس  –أدى تــدهور الموقــف العســكري علــى طــول الحــدود الســعودية 
264Fاألمريكــي لضــغوط متعــددة مــن أطــراف مختلفــة

موقــف طالبــت اإلدارة األمريكيــة بضــرورة اتخــاذ  )٣(
265Fمســاند للســعودية

، وفــي ظــل هــذه الظــروف قــدم رئــيس مجلــس إدارة شــركة ارامكــو رســالة شــفوية  )٤(
مــن األميــر فيصــل إلــى الــرئيس كنيــدي ، ذكــره فيهــا بالوعــد الــذي قطعتــه اإلدارة األمريكيــة لالميــر 

مــن إنهــا ســوف تقــف بحــزم  ١٩٦٢فيصــل فــي زيارتــه األخيــرة إلــى الواليــات المتحــدة  فــي أيلــول 
266Fمان أمن السعودية وسالمتها من أي تهديد تتعرض لهلض

)٥( . 

                                                           
M.E.S.S, Priscilla A.Ciapp,The Control of Local Conflict Case Studies ,Yemen )٥( 

1962-1968 ،the U.S Arms Control and Disar moment Agency, Massachuseus , 

August 15 , 1959, Flim 7, p. 535. 
 . ٤٢-٤١ابق ، ص صاإلمارة ، المصدر الس )١(
 . ٧٧المدحجي ، المصدر السابق ، ص )٢(
كان أهم هذه األطراف هي شركات النفط والبنوك وبعـض الشخصـيات السياسـية واالقتصـادية وبعـض رجـال  )٣(

 . ١٧٩المخابرات ، الهنداوي ، المصدر السابق ، ص
 المصدر نفسه . )٤(

 . ٦٥٣-٦٥٢هيكل ، سنوات الغليان ، ص ص )٥(



 

 
٩٠ 

 الفصل الثاني 

مســؤول شــؤون (الشــرق  R.comerوبنــاًء علــى ذلــك كلفــت اإلدارة األمريكيــة روبــرت كــومر 
األوسط ) في مجلس األمن القومي األمريكي بوضع خطة للعمل من اجـل دعـم السـعودية ، وبعـد 

والتـي تضـمنت  Hard Surfaceصـلب ) كـومر بخطتـه التـي أطلـق عليهـا ( السـطح ال  أيـام تقـدم
إرسال الواليات المتحدة سربًا من طائراتها المقاتلة إلى السعودية للمرابطـة فـي إحـدى مطاراتهـا مـع 
ـــارات  ـــة تلفـــت أنظـــار دول المنطقـــة ، وٕارســـال مـــدمرة أمريكيـــة للقيـــام بزي اإلعـــالن عـــن ذلـــك بطريق

267Fمستمرة للموانئ السعودية

)٦( . 

سـلت الواليـات المتحـدة سـربًا مـن طائراتهـا النفاثـة ومـدمرة وقـوات مـن وتنفيذًا لخطـط كـومر أر 
،  ١٩٦٣مشـاة البحريــة تعبيـرًا عــن نيتهــا فـي ( الــدفاع عـن أراضــي المملكــة ) فـي كــانون الثــاني   

التعبئـة العامـة فـي الـيمن وقـال  ١٩٦٣كانون الثـاني ١٢وفي ضوء ذلك أعلن عبد اهللا السالل في 
بية اليمنية قادمة على خـوض معركـة فاصـلة ضـد الـرجعيين والـدخالء مـن : (( ان الجمهورية العر 

وان الدول الصديقة على استعداد لتقدم لنا كـل مـا نطلبـه مـن … بقايا أسرة سعود وفيصل وحسين 
مساعدات للقضاء على االستعمار وتطهير البالد العربية من  الحكام    الخونـة )) .  وكـرد فعـل 

الطــائرات األمريكيــة التــي وصــلت إلــى الســعودية مــؤخرًا باســتعراض  علــى هــذه التصــريحات قامــت
١٩٦٣كانون الثاني ١٥جوي فوق مدينة جده في  268F

، ونتيجة لذلك صرح رئيس الوزراء اليمني (  )١(
عبد الرحمن البيضاني) ، الذي كان في زيارة للقاهرة قائًال    (( إذا كـان إرسـال القـوات األمريكيـة 

اليمنية للخطر ، فان هناك قوة ال تقل بأسًا عن قوة الواليات المتحدة سـتهب البحرية يعرض الثورة 
269Fلمساعدتنا )) ويقصد االتحاد السوفيتي

)٢( . 

ان تلــويح صــنعاء بورقــة الــدعم الســوفيتي ضــد الواليــات المتحــدة جعــل األخيــرة تفكــر باتبــاع 
270Fمن السعوديةسياسة من شأنها عودة االستقرار إلى المنطقة مع احتفاظها بمسؤولية أ

)٣( . 

اعتقـــدت الواليــــات المتحــــدة  انــــه باإلمكـــان حــــل النــــزاع فــــي الـــيمن إذا تخلــــت الريــــاض عــــن 
مســـاندتها للنظـــام الملكـــي الســـابق وبمـــا أن مخـــاوف األســـرة الســـعودية تكمـــن فـــي أن بقـــاء النظـــام 

م ضمانات الجمهوري في اليمن يشكل تهديدا لنظام حكمها ، فان الواليات المتحدة بإمكانها أن تقد
271Fمستقبلية لحماية المملكة العربية السعودية

)٤( . 

                                                           
 . ٦٥٣صدر نفسه ، صالم )٦(
 . ٤٤اإلمارة ، المصدر السابق ، ص )١(
 . ١٩٦٣كانون الثاني  ٢٠جريدة النهار البيرونية ، في   )٢(
 . ١٨١الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٣(
 المصدر نفسه . )٤(



 

 
٩١ 

 الفصل الثاني 

، الســفير األمريكــي الســابق فــي الهنــد  ١٩٦٣شــباط  ٢٧لــذلك أرســل الــرئيس األمريكــي فــي 
مبعوثـــًا إلـــى األميـــر فيصـــل للتباحـــث معـــه بشـــأن تســـوية  Ellsworth Bunkerبـــانكرالـــزورث 
272Fاألمـور

سـفير االمريكـي لـه ان مظـاهر القـوة التــي ، وخـالل المقابلـة مـع األميـر فيصـل أوضـح ال )٥(
قامــت بهــا الواليــات المتحــدة ألعــالن مســاندتها للســعودية كانــت قائمــة علــى شــرط إيقــاف التــدخل 
الســعودي فــي الــيمن ، كمــا طلــب مــن األميــر فيصــل االنصــراف إلــى االهتمــام بالشــؤون الداخليــة 

273Fلبالده

بخطر وهو غير مستعد لسماع نصائح  ، فرد عليه فيصل قائًال (( ان أمن آسرته وبالده )٦(
274Fتجيئه من مصادر بعيدة عن الواقع الذي يواجهه وهو يعاني أثاره كل يوم ))

)٧(  . 

275Fلــذلك قـــررت الواليـــات المتحـــدة القيـــام بمســـاعي مباشـــرة للوســـاطة بـــين األطـــراف المتنازعـــة

)١( 
فــي  ١٩٦٣ط شــبا ٨وممــا شــجعها علــى ذلــك التغيــر الــذي طــرأ علــى الموقــف الســعودي بعــد ثــورة 

فــي ســوريا ، حيــث أبــدى األميــر فيصــل اســتعداد بــالده للتباحــث مــع  ١٩٦٣آذار  ٨العــراق وثــورة 
الحكومة المصـرية إدراكـا منـه ان إحاطـة السـعودية بأنظمـة ثوريـة يجعـل مـن الصـعوبة علـى بـالده 

فـه االول االستمرار في سياستها المساندة لعناصر النظام اليمني السابق ، ال سيما وان موقـف حلي
((الواليات المتحدة) اكد على الحل السلمي 

276F

٢(  . 

وبعد اخذ موافقة الرئيس األمريكي بدأ المبعوث األمريكي الزورث بانكر جولة ثانية في آذار 
لحل النزاع اليمني ، وفي الوقت نفسه طلبت اإلدارة األمريكية من األمم المتحدة مشاركتها  ١٩٦٣

مقترحــات األمريكيـــة الن األزمــة اليمنيــة تشــكل تهديــدًا للســالم فـــي فــي جهــود الوســاطة وتأييــدها لل
277Fالمنطقـــة 

، وعنـــد وصـــول المبعـــوث للريـــاض اجتمـــع بـــاألمير فيصـــل وســـلمه رســـالة خطيـــة مـــن  )٣(

                                                           
 M.E.S.S, Cipp, op. Cit , p. 596؛  ١٣٩الهيضمي ، المصدر السابق ، ص )٥(

 . ٦٥٥يان ، صهيكل ، سنوات الغل )٦(
 . ١٨١نقًال عن الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٧(
األمــين  Uthant، عنــدما طلبــت مــن يوثانــت  ١٩٦٣تعــود جهــود الوســاطة األمريكيــة إلــى كــانون الثــاني  )١(

العــام لألمــم المتحــدة تعيــين وســيط دولــي إليجــاد حــل للنــزاع اليمنــي ، ولنجــاح المحاولــة األمريكيــة ، طلبــت 
مبعـوث األمـم المتحـدة التـي قـررت  Ralf Bunchاألطـراف المتحاربـة التعـاون مـع رالـف بـانش  األخيرة من

إرســاله إلــى المنطقــة ، إال ان الســعودية رفضــت اســتقبال المبعــوث بعــد أن أدلــى بتصــريحات مؤيــدة لحكومــة 
راجع   اإلمـارة ،  الجمهورية العربية اليمنية في أعقاب زيارته لها ، مما أدى إلى فشل المحاولة ، للتفاصيل

 .٥٠-٤٧المصدر السابق ، ص ص
   . ١٨٢) الهنداوي ، المصدر السابق ، ص ٢(
 . ١٤٣بأديب ، المصدر السابق ، ص )٣(



 

 
٩٢ 

 الفصل الثاني 

الرئيس كنيدي تضمنت قلق إدارته من تطورات األحداث في المنطقة بعد الثـورة اليمنيـة ، وأكـد لـه 
278Fمملكة وأمنها واستعدادها لتقديم كل ما تحتاجه السعوديةضمان الواليات المتحدة سالمة ال

)٤( . 

وفي نهاية االجتماع قدم بانكر إلى األمير فيصل المقترحات األمريكية التي تضمنت توقـف 
السعودية عن مساندة المملكيين والتزام مصـر بالبـدء فـي االنسـحاب مـن الـيمن وعـدم اتخـاذ مصـر 

ت المســلحة المصــرية مــن القيــام بــأي عمليــة عســكرية ضــد إجــراءات ضــد الملكيــين ، وتوقــف القــوا
279Fاألراضي السعودية ، وٕانشاء منطقة منزوعة السالح على جانبي الحدود بين اليمن والسعودية

)٥( . 

وافق األمير فيصل على المقترحات األمريكية ، التي قرر بـانكر عرضـها علـى الـرئيس عبـد 
وصل بـانكر إلـى القـاهرة والتقـى مـع  ١٩٦٣نيسان  ١الناصر كونه طرفًا أساسيا في األزمة ، وفي

280Fالــرئيس المصــري ، الــذي أعلــن بــدوره موافقتــه عليهــا

، وعنــد عودتــه إلــى الواليــات المتحــدة قــدم  )١(
بــانكر إلــى األمــين العــام تقريــرًا حــول نتــائج مهمتــه ، طالبــًا منــه إرســال مبعــوث دولــي إلــى المنطقــة 

281Fلألشــراف علــى تنفيــذ بنــود االتفاقيــة

أعلــن األمــين العــام لألمــم المتحــدة  ١٩٦٣نيســان  ٢٩فــي و )٢(
282Fاتفاقيــة الســالم ، بعــد تلقيــه موافقــة كــل مــن الســعودية والجمهوريــة العربيــة المتحــدة

. وعرفــت هــذه )٣(
283Fاالتفاقية باتفاقية (فض االشتباك) 

)٤(. 

ود باشـرت لجنـة المراقبـة اليمنيـة  التابعـة لألمـم المتحـدة عملهـا علـى الحـد ١٩٦٣وفي تموز 
284Fاليمنية برئاسة كارل فون هورن–السعودية 

)٥( Carel Van Horn  وبرفقته مائتا مراقب ، بعـد أن
١٩٦٣تم وقف إطالق النار بين الدولتين (مصر والسعودية) في أيـار  285F

، غيـر أن تطـورًا جديـدًا  )٦(

                                                           
 . ١٨٣-١٨٢الهنداوي ، المصدر السابق ، ص ص )٤(
 . ١٤٠الهيضمي ، المصدر السابق ، ص )٥(
أوضــح لــه مخــاطر النــزاع علــى األوضــاع فــي   أعلــن الــرئيس المصــري الموافقــة علــى بنــود االتفــاق بعــد ان )١(

منطقة (الشرق األوسط ) واستعداد السـعودية للتعـاون مـع مصـر فـي حالـة موافقتهـا علـى مقترحـات السـالم 
). وأكد له ايضًا أن استمرار التورط المصري في اليمن  ١٨٣األمريكية ، (الهنداوي ، المصدر السابق ، ص

مريكي إجراء غير مناسب حيال برنـامج المسـاعدات األمريكيـة إلـى مصـر ربما يؤدي إلى اتخاذ الكونغرس األ
 . ٥٤، األمارة ، المصدر السابق ، ص

 .١٨٣الهنداوي ، المصدر السابق ، ص  )٢(
 . ٨٨المدحجي ، المصدر السابق ، ص  )٣(
 . ١٨١هالل ، المصدر السابق ، ص )٤(
 لمراقب في فلسطين سابقًا.كان يشغل منصب رئيس أركان هيئة األمم المتحدة وا )٥(

 .  ١٤١الهيضمي ، المصدر السابق ، ص )٦(



 

 
٩٣ 

 الفصل الثاني 

286Fحيــث اغتيــل الــرئيس األمريكــي جــون كنيــدي ١٩٦٣تشــرين الثــاني  ٢٢حصــل فــي

وتــولى لينــدن  )٧(
)الرئاســة، إال أن ذلــك لــم يمنــع الواليــات المتحــدة ١٩٦٧-١٩٦٣( Lenden Jounsenنسـون جو 

مــن االســتمرار بجهودهــا لحــل األزمــة اليمنيــة ، فواصــلت مســاعيها ألقنــاع أطــراف النــزاع بالتعــاون 
 .)٨(287F ١٩٦٣جديًا لتنفيذ اتفاقية نيسان

ول تكــاليف ومــدة بقــاء أدى اخــتالف الحكــومتين الســعودية والمصــرية مــع األمــم المتحــدة حــ 
القــوات الدوليــة فــي المنطقــة ، إلــى إعاقــة عمــل البعثــة وجهــود الواليــات المتحــدة األمريكيــة ، األمــر 

 . )١(288F ١٩٦٤الذي أدى إلى انسحابها في أيلول 

289Fواصـــلت الواليـــات المتحـــدة نشـــاطها علـــى الـــرغم مـــن فشـــل جهـــود األمـــم المتحـــدة 

، حيـــث )٢(
فيصـــل بضـــرورة االتصـــال بـــالرئيس جمـــال عبـــد الناصـــر ، لبـــذل وجهـــت اإلدارة األمريكيـــة الملـــك 

290Fالجهود لتسوية النـزاع اليمنـي فـي أثنـاء انعقـاد مـؤتمر القمـة العربـي الثـاني

الـذي تقـرر عقـده فـي  )٣(
، وفعـــًال  تـــم اللقـــاء بـــين الـــرئيس المصـــري واألميـــر فيصـــل  )٤(291F ١٩٦٤أيلـــول ١٤اإلســـكندرية فـــي 

القمـــة بالتنســـيق لتســـوية المشـــكلة اليمنيـــة .و فـــي أعقـــاب وتعهـــدا فـــي بيـــان مشـــترك خـــالل مـــؤتمر 
292Fصدور البيان المشترك أعلنت الحكومة اليمنية ، أنها مع الحل السلمي للنزاع 

)٥( . 

                                                           
عنـدما كـان فـي زيـارة لمدينـة داالس ، هيكـل ، سـنوات الغليـان ،  Harvey Oswaldاغتاله هـارفي اوزواد   )٧(

 . ٧٢٧ص
) ١٩٨١الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب ،-احمــد يوســف احمــد ، الــدور المصــري فــي الــيمن ، ( مصــر )٨(

 .٢٢١ص
 . ١٨٤الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )١(
لم تكن جهود األمم المتحدة التي فشلت هي الوحيدة وأنما كانت هناك جهود لجنـة الوسـاطة العربيـة والتـي  )٢(

وتكونت من الـدكتور شـامل  ١٩٦٤انبثقت عن مؤتمر القمة العربية الذي عقد في القاهرة في كانون الثاني 
العراقي لشؤون الوحدة واحمـد توفيـق المـدني وزيـر األوقـاف الجزائـري ، انظـر جريـدة السامرائي وزير الدولة 
 . ١٩٦٤كانون الثاني  ٣٠الجمهورية العراقية في 

حيــث دعــا عبــد الناصــر القــادة العــرب إلــى هــذا  ١٩٦٤عقــد المــؤتمر األول فــي القــاهرة فــي كــانون الثــاني  )٣(
مجــرى نهــر األردن وتقــرران يعقــد المــؤتمر الثــاني فــي المــؤتمر لغــرض منــع الكيــان الصــهيوني مــن تحويــل 

، للتفاصيل حول مؤتمرات القمة  ١٩٦٤أيلول ، واستمر عقد مؤتمرات القمة العربية بشكل دوري بعد عام 
العربية ، راجع عبـد التـواب إسـماعيل ، (( دور مـؤتمرات القمـة العربيـة فـي تحقيـق التضـامن العربـي )) ، 

 .    ١٥-٣، ص ص  ١٩٨٩) ، ٨-٧د (مجلة دراسات عربية ، عد

ـــيمن –العالقـــات الســـعودية  ٣/١٣٠٤د.ع.و العربيـــة الســـعودية  )٤( المصـــرية المرحلـــة األولـــى مـــن حـــرب ال
١٩٦٥-١٩٦٢ . 

 . ١٨٥الهنداوي ، المصدر السابق ، ص )٥(



 

 
٩٤ 

 الفصل الثاني 

في الوقت الذي نشطت فيه جهود الوساطة ألنها الصراع في اليمن ، كانت المملكة العربيـة 
ئلـــة الحاكمـــة ، اتســـمت بالصـــراع بــــين الســـعودية تمـــر بتطـــورات داخليـــة غيـــر طبيعيـــة داخـــل العا

رفـــض الملـــك ســـعود  ١٩٦٤األخـــوين غيـــر الشـــقيقين (فيصـــل وســـعود) ففـــي أواخـــر تشـــرين االول 
 المصادقـة على الميزانية، ألنها قلصـت مخصصاتــه السنــوية إلــى النصف،

 

 

نصـف الثـاني كما ان كثيرًا من المشاكل التي تعرضت لها السعودية على المستوى اإلقليمي منذ ال
كانــت نتيجــة لتصــرفاته غيــر المحســوبة ،  ١٩٦٤مــن الخمســينات مــن القــرن العشــرين وحتــى عــام 

293Fلــذلك قــرر األمــراء وعلمــاء الــدين خلعــه

تشــرين الثــاني  ٢، ومبايعــة فيصــل ملكــًا للســعودية فــي  )١(
١٩٦٤ 294F)٢(  . 

 

 

         

                                                           
د مـن بسبب المشاكل التي لحقت بـالبال ١٩٦٤يذكر ان فيصل بدأ إجراءاته للتخلص من سعود منذ صيف  )١(

جراء تصرفاته فضال عـن انـه لـم يكـن مقبـوًال مـن الـدول الكبـرى وخاصـة الواليـات المتحـدة ،   فاسـيليف ، 
 . ١٨٥؛ الهنداوي ، المصدر السابق ، ص  ٤٥٦المصدر السابق ، ص

ــت فيهــا راجــع ، الشــتيوي ، المصــدر  )٢( ــي قيل ــًا وظروفهــا واهــم اآلراء الت للتفاصــيل حــول مبايعــة فيصــل ملك
 . ٧٠-٦٨ق، ص صالساب





 
 
 
 

 الفصل الثالث

 ) ١٩٧١-١٩٦٤األمريكية ( -العالقات السعودية

ــعودية  ــات   السـ ــراع    -العالقـ ــة الصـ ــى خلفيـ ــة علـ االمريكيـ

 .  ١٩٦٧الداخلي يف اليمن حتى عام 

ــران   ــرب حزيـــ ــائج حـــ ــعودية   ١٩٦٧نتـــ ــات   الســـ -والعالقـــ

 االمريكية. 

والعالقـــات  قـــرار االنســـحاب الربيطـــاني مـــن اخللـــيج العربـــي 

 . ١٩٧١-١٩٦٨األمريكية -السعودية 

 
 



 

٩٧ 

 الفصل الثالث  

 الفصل الثالث
 

  ١٩٧١-١٩٦٤األمريكية-السعودية العالقات 
 

علـى خلفيـة الصـراع الـداخلي فـي الـيمن حتـى  األمريكيـة–السعودية   العالقات 
 .١٩٦٧عام 

عنـــدما نـــودي بفيصـــل ملكـــًا علـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية كانـــت بـــالده تواجـــه كثيـــرًا مـــن 
وحسـب وانمـا كانـت هنـاك مشـاكل ومنازعـات المشاكل ، التي لـم تقتصـر علـى الركـود االقتصـادي 

الســــعودي علــــى خلفيــــة  -بينهــــا وبــــين مصــــر وســــوريا والعــــراق والــــيمن ، الســــيما النــــزاع المصــــري
ــــــدعمهم  ــــــذين ت ــــــين ال ــــــدعمهم مصــــــر والملكي ــــــذين ت ــــــين الجمهــــــوريين ال ــــــيمن ب ــــــي ال الصــــــراعات ف

0Fالســعودية

تــم  ١٩٦٤الثــاني   تشــرين  ٥.وبعــد تســلم الملــك فيصــل الحكــم بثالثــة أيــام ، أي يــوم )١(
وقــف إطــالق النــار بــين األطــراف المتنازعــة فــي الــيمن وفقــًا التفاقيــة (أركويــت) والتــي وقعــت فــي 

،  وتقــرر بموجــب تلــك االتفاقيــة أيضــًا عقــد مــؤتمر وطنــي ١٩٦٤تشــرين األول   ٣٠الســودان فــي 
ة وتقـديم كـل في مدينة يمنية لحل الخالفات بين األطـراف المتنازعـ ١٩٦٤تشرين الثاني   ٢٣في 

1Fمـــن مصـــر والســـعودية مســـاعدتهما لحـــل هـــذه الخالفـــات 

، إال أن هـــذا المـــؤتمر لـــم يعقـــد علـــى  )٢(
2Fاإلطـالق بسـبب الخالفـات التـي قامــت بـين الطـرفين اليمنيـين

بســبب تعـارض أهـداف كـل منهمــا  )٣(
3Fواخــتالف وجهتــي نظرهمــا حــول مقــررات مــؤتمر اإلســكندرية

حيــث تمســك الجمهوريــون بالنظــام  )٤(
4Fلجمهــوري وأصــر الملكيــون علــى إيجــاد بنيــة سياســية جديــدة للدولــة اليمنيــة يقررهــا االســتفتاءا

)٥(  ،
. وقامـــت الطـــائرات المصـــرية فـــي  ١٩٦٤وهكـــذا انـــدلع القتـــال مـــرة ثانيـــة فـــي بدايـــة كـــانون االول  

 ك ـبقصف مواقع محددة داخل األراضي السعودية ، وٕازاء ذل ١٩٦٥مطلع آذار 

                                                           
عكـــاظ للنشـــر  –عبـــد اهللا ســـعود القبـــاع ، المملكـــة العربيـــة الســـعودية والمنظمـــات الدوليـــة ، (الســـعودية  )١(

 . ٣٨-٣٧) ص ص ١٩٨٠والتوزيع 
)٢( M.E.S.S  .Ciapp, Op. Cit., p. 539. 
 . ١٥٠الهيضمي ، المصدر السابق ، ص )٣(
عقـد  وقد تم االتفاق فيـه بـين الـرئيس عبـد الناصـر والملـك فيصـل علـى ١٩٦٤عقد هذا المؤتمر في أيلول )٤(

مؤتمر اركويت لحل الخالفات بين األطراف المتنازعة في اليمن ، احمد جابر عفيف ، الحركـة الوطنيـة فـي 
 . ١٤٠) ص١٩٨٢، ( دمشق ، دار الفكر ، ١اليمن ، دراسة ووثائق 

 . ١٥١الهيضمي ، المصدر السابق ، ص )٥(



 

٩٨ 

 الفصل الثالث  

راتها  في القاهرة ان تعبر للحكومة المصـرية عـن خيبـة أملهـا لفشـل وجهت واشنطن إلى سفا
وقف إطالق النار ، وحثـت كـًال مـن القـاهرة والريـاض علـى االسـتمرار فـي المفاوضـات . وبعـد أن 
أبلغتهــا المملكــة العربيــة الســعودية بحــدوث ضــربة جويــة ثانيــة ،عبــرت الواليــات المتحــدة للحكومــة 

ي القـــاهرة عـــن قلقهـــا إزاء تكـــرار تلـــك الهجمـــات و أكـــدت تعهـــدها المصـــرية مـــن خـــالل ســـفارتها فـــ
5Fالسابق بخصوص الحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية 

)١(  . 
وفــي ظــل هــذه األحــداث ظهــر انشــقاق بــين صــفوف الجمهــوريين ، بــدا واضــحًا منــذ األشــهر 

١٩٦٤األخيــرة لعــام  6F

صــارعة وذلــك بتــرك وقــد رغــب المنشــقون بالحــل الوســط بــين األطــراف المت )٢(
الشــعب اليمنــي يقــرر مصــيره مــن خــالل مجلــس شــورى منتخــب علــى ان يتحقــق هــذا بعــد ســحب 
القــوات المصــرية ، وٕانهــاء المســاعدة الســعودية . فقــد عقــد زعمــاء هــؤالء المنشــقين ، الــذين صــاروا 

ا فيــه أوضــحو  ١٩٦٤كــانون االول   ٢٨يعرفــون بـــ(القوة الثالثــة) ، مــؤتمرًا صــحفيًا فــي بيــروت فــي 
7Fأهدافهم هذه

 ١٩٦٤، وفي الوقت نفسه كان هناك منشقون آخرون قد اقدموا في كانون االول   )٣(
أيضــًا علــى تقــديم اســتقاالتهم مــن مناصــبهم فــي النظــام الجمهــوري محاولــة للضــغط علــى الــرئيس 

8Fاليمني عبد اهللا السالل وٕاثارة الرأي العام ضده

)٤(  . 
9Fنشقاقات بين الجمهوريينحاولت السعودية االفادة من هذه األ

فقد قللت مساعداتها الماليـة  )٥(
للملكيـين وكــان هــذا األجــراء جــزءًا مــن محاولــة للضـغط علــى الملكيــين إلجبــارهم علــى التعــاون مــع 
المنشقين من الجمهوريين ، حيث أعلنت أنها ليست ملزمة بحماية أسرة حميد الدين وٕارجاعهم إلى 

10Fقوات المصرية من اليمناليمن ، وانما المهم هو خروج ال

)٦( . 
فـــــي خضـــــم هـــــذه األحـــــداث هـــــدد المنشـــــقون بـــــالهجوم علـــــى صـــــنعاء إذا لـــــم تقـــــم الحكومـــــة 

علـى تشـكيل مجلـس  ١٩٦٥نيسـان  ٢٠بإصالحات دستورية ، مما دفع الحكومة إلى الموافقة في 

                                                           
 . ٩٧المدحجي، المصدر السابق ، ص )١(
ت بين صفوف الجمهوريين راجع عبـد الـرزاق الزيـدي ، المصـدر السـابق ،  ص للتفاصيل حول  األنشقاقا )٢(

 . ١٧٤-١٧٣ص . 
للتفاصيل حول المـؤتمر راجـع الوثـائق العربيـة ، مشـروع الوقـائع والوثـائق العربيـة ، إشـراف وليـد الخالـدي  )٣(

، ص  ١٩٦٤، وثــائق ســنة  ١٩٧٠-١٩٦٣الجامعــة  األمريكيــة ) للفتــرة مــن  –ويوســف ابــيش ( بيــروت 
 .  ٦٣٤-٦٣٣ص. 

وهم كل من احمد محمد نعمان  ومحمد محمود الزبيدي و عبد الـرحمن األريـاني ، سـلطان          نـاجي  )٤(
 . ٢٢٧) ص١٩٨٧ ٢(بيروت دار العودة ، ط ١٩٦٧-١٨٣٩،التاريخ العسكري لليمن 

 . ٧٢) ص١٩٩١،  ٢ط يوسف الهاجري ، السعودية تبتلع اليمن ،( لندن، الصفا للنشر والتوزيع ، )٥(
 .١٧٥عبد الرزاق الزيدي ، المصدر السابق ، ص )٦(
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11Fللرئاسة يتولى تخطيط سياسة الدولة واإلشراف عليها 

حمـد تكليف م ١٩٦٥نيسان  ٢٥وتم في  )١(
12Fاحمد نعمان عضو مجلس قيادة الثورة اليمني بتشكيل الوزارة 

)٢(. 
في هذا الوقت أعلنت الواليات المتحدة بأنها ستدرس تزويد السعودية بطائرات مقاتلـة حديثـة 

13Fجـزءا مـن محاولـة امريكيـة للضـغط علـى مصـر -علـى مـا يبـدو -الصنع ، وكان هذا اإلعالن 

)٣(  
الصـــراع والتوضــيح لهــم بــأن الواليـــات المتحــدة التــزال عازمــة علـــى  والجمهــوريين اليمنيــين إلنهــاء

 الدفاع عن المملكة العربية السعودية .
بــدا محمــد احمــد نعمـــان رئاســته للحكومــة ، بإرســـال بعثــة ســالم لتحـــث الــدول العربيــة علـــى 

هـا بعث ببرقية إلـى الملـك فيصـل ناشـده في ١٩٦٥أيار  ١٠التدخل إلنهاء القتال في اليمن ، وفي 
14Fبـــذل الجهـــود مـــن اجـــل التوصـــل إلـــى ســـالم فـــي الـــيمن

.وقـــد رد الملـــك فيصـــل ببرقيـــة أكـــد فيهـــا  )٤(
15Fحرصه على إحالل األمن و االستقرار في اليمن وذلـك باالتفـاق بـين جميـع األطـراف   المعنيـة

)٥( 
. 

أبلغـــت الحكومـــة اليمنيـــة الجديـــدة الواليـــات المتحـــدة بأنهـــا تهـــدف إلـــى تحســـين العالقـــات مـــع 
 ١٩٦٥في أيار  H. Clarkودية وبريطانيا حيث قام القائم باألعمال األمريكية هارلن كالرك السع

بــأول زيــارة لــوزارة الخارجيــة اليمنيــة والتقــى مــع  محســن العيينــي وزيــر الخارجيــة   اليمنــي ، ودار 
 الحــديث فــي هــذا اللقــاء حــول شــؤون مختلفــة ، فقــد أوضــح العيينــي للقــائم باألعمــال األمريكــي بــأن
حكومته تحاول السيطرة على وسـائل األعـالم فـي نطـاق جهـد يهـدف إلـى وقـف الهجـوم اإلعالمـي 

16Fعلـــى الســـعودية

، كمـــا حـــث وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي الملـــك فيصـــل مـــن خـــالل القـــائم باألعمـــال  )٦(
األمريكي على ان يتفهم الوضع الجديد في اليمن ، وان يصبر حتى يكسب نعمان المعركة ، وانه 

وســع رئــيس الــوزراء الجديــد كســب المعركــة إذا مــا اســتمرت الريــاض فــي دعمهــا ألســرة لــن يكــون ب
حميد الدين التي ال فرصة أمامها في العودة إلى السلطة ، كما أضاف العييني ان بوسع الواليـات 
المتحــدة ان تســاعد الــيمن مــن خــالل إقنــاع الملــك فيصــل بشــأن هــذه الحقيقــة ، ألنــه إذا لــم يحــدث 

                                                           
 . ٢٩٢احمد ، الدور المصري في اليمن ، ص  )١(
    Robin Bidwell , theكان نعمان يمثل في هذه الفترة التيار المعتدل داخـل صـفوف الجمهـوريين ،  )٢(

two Yemens, Westview Press , (Colorado , 1983) p. 210;M.E.S.S , Ciapp, op.cit, 
p.540. 

كان الجزء اآلخر من محاولة الضـغط علـى مصـر إلنهـاء النـزاع فـي الـيمن هـو عـدم تجديـد اتفاقيـة القمـح  )٣(
 . ٦٧وقطعها عن مصر ، اإلمارة ،  المصدر السابق ، ص

 . ٢٨٩، ص ١٩٦٥للتفاصيل حول هذه البرقية راجع الوثائق العربية لعام  )٤(
 . ٢٩٣سه ، صالمصدر نف )٥(
 . ٦٧األمارة، المصدر السابق ، ص )٦(
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كومـــة نعمـــان وستنتصـــر سياســـات الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة . وقـــد نقـــل القـــائم ذلـــك فستســـقط ح
17Fباألعمال األمريكي في تقريره إلى حكومته مطلب      العييني هذا 

)١( . 
أعلن رئيس الوزراء اليمني أن الملـك فيصـل علـى اسـتعداد السـتقبال  ١٩٦٥حزيران  ١٧وفي     

شـــة النـــزاع ، لـــذلك توجهـــت مجموعـــة مـــن الشخصـــيات وفــد شـــعبي يمثـــل األطـــراف المتنازعـــة لمناق
18Fالسياسية اليمنية المنشقة عن الجمهوريين إلى الرياض لمقابلة الملك فيصل لشـرح وجهـة نظرهـا

)٢( 
  . 

ان جهود حكومة نعمان إلنهاء الصراع لم تستمر طويًال بسبب معارضة الحكومة المصـرية 
خيــر بعــض اإلجــراءات المخالفــة للدســتور ، لهــا وكــذلك معارضــة الســالل أيضــًا ، حيــث أتخــذ األ

. وهكـذا فشـلت وزارة نعمـان فـي  ١٩٦٥تمـوز  ١األمر الذي اجبر نعمان على تقديم اسـتقالته فـي 
19Fتحقيق تسوية سلمية للحرب في اليمن

)٣(. 
عمـــر الســـقاف وكيـــل وزارة الخارجيـــة  ١٩٦٥تمـــوز  ٢٠اســـتقبل الـــرئيس عبـــد الناصـــر فـــي 

لك فيصل ، وبعـد ذلـك اللقـاء بيـومين تحـدث الـرئيس المصـري فـي السعودي والممثل الشخصي للم
خطابــه بمناســبة عيــد الثــورة عــن خطــر قيــام حــرب مكشــوفة مــع المملكــة العربيــة الســعودية بســبب 
اليمن وقـال (( ان الوضـع الطبيعـي بعـد ضـبط الـنفس لمـدة طويلـة البـد أن يتطـور إلـى صـدام مـع 

أشــار فــي الخطــاب نفســه بأنــه ســوف يتخلــى عــن هــذا  الســعودية لتصــفية قواعــد العــدوان )) ولكنــه
التهديد إذا ما امتثلـت السـعودية لمسـاعي السـالم ، مؤكـدًا ان القـوات المصـرية سـوف تنسـحب مـن 

20Fأشـــهر أو أقـــل فـــي حالـــة التوصـــل إلـــى تســـوية ٦الـــيمن فـــي غضـــون 

 ١٩٦٥تمـــوز  ٢٩. وفـــي  )٤(
ــــى الســــعودية لي ــــرئيس عبــــد الناصــــر ممثلــــه حســــن صــــبري إل قــــدم اقتراحــــًا بعقــــد اجتمــــاع أرســــل ال

21Fللجانبين

)٥(  . 
، عنــدما أعلنــت وزارة ١٩٦٥آب  ٤جــاء رد فعــل الواليــات المتحــدة علــى هــذا الخطــاب فــي 

أي عـدوان تقـوم بـه مصـر  -مـا أسـمته  -الخارجية األمريكيـة أن الواليـات المتحـدة سـوف تشـجب 
ظـة علـى كيـان المملكـة واسـتقاللها على المملكة العربية السعودية وٕانها تؤكد دعمها الكامـل للمحاف

، ولكنهــا عبــرت فــي اإلعــالن عــن أملهــا بــأن تــؤدي المحادثــات التــي تجــري بــين المملكــة العربيــة 
الســعودية ومصــر إلــى تســوية ســلمية تجعــل اليمنيــين قــادرين علــى تقريــر مصــيرهم بعيــدًا عــن أيــة 

                                                           
 . ٩٨-٩٧المدحجي ، المصدر السابق، ص ص  )١(
، ترجمـة محمـد علـي  ١٩٨٥-١٩٦٢ايلينا جلونو فسكايا ، التطور السياسي للجمهورية العربيـة اليمنيـة  )٢(

 . ٨١) ص١٩٩٤عبد اهللا البحر ، ( صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمني ، 
 . ١٠٩-١٠٨جويس ، المصدر السابق ، ص ص  )٣(
 . ١٩٦٥تموز ٢٣جريدة األهرام في  )٤(
 . ٦٨األمارة ، المصدر السابق ، ص  )٥(



 

١٠١ 

 الفصل الثالث  

تمـــوز بـــأن  ٢٢فـــي  تـــدخالت خارجيـــة و أضـــاف اإلعـــالن (( نحـــن نرحـــب بمـــا قالـــه عبـــد الناصـــر
22Fاشهر أو اقل إذا وطد السالم)) ٦حكومته مستعدة لسحب قواتها من اليمن خالل 

)١( . 
وصـــل المبعـــوث الســـعودي يحمـــل رد الملـــك فيصـــل علـــى االقتـــراح الـــذي  ١٩٦٥آب  ٨فـــي 

عــن طريــق حســن صــبري ، حيــث اســتقبله عبــد الناصــر  ١٩٦٥تمــوز  ٢٩قدمــه عبــد الناصــر فــي 
23Fله استعداده للذهاب إلى جدة حرصًا على السالم مبدياً  ١٩٦٥آب  ١١في 

)٢( . 
يبدو ان رغبة عبد الناصر للسالم في هذه الفترة كانت جـادة ونابعـة مـن تقيـيم واقعـي للحالـة 
،والــدليل علــى ذلــك هــو إن عبــد الناصــر رفــض اقتراحــًا حملــه مبعــوث فيصــل بعقــد لقــاء بــين عبــد 

الناصــر بأنــه ال يريــد أن يتعامــل مــع الملــك الناصــر وفيصــل فــي عــرض البحــر ، فقــد أوضــح عبــد 
فيصـــل تعامـــل األعـــداء وقـــال امـــا أن يـــتم االجتمـــاع علـــى األراضـــي الســـعودية أو علـــى األراضـــي 

24Fالمصرية وأضاف (( أنا مسـتعد للسـفر حرصـًا علـى السـالم إلـى السـعودية ))

. وهـذا دليـل قـوي  )٣(
ان وراء هـذه الرغبـة كمـا قيـل انـذاك على رغبة عبـد الناصـر فـي إنهـاء الصـراع فـي الـيمن ، وقـد كـ

ـــد التـــذمر داخـــل صـــفوف القـــوات المصـــرية فـــي الـــيمن  25Fمجموعـــة أســـباب أهمهـــا تزاي

، كمـــا ان  )٤(
26Fاألعباء المالية الضخمة التي تحملتها مصر نتيجة لحرب اليمن كانت كبيرة جدًا 

)٥(  . 
يــع المنشــقين ومــن جانبهــا كانــت الســعودية تعمــل فــي هــذا الوقــت بالــذات علــى اســتقطاب جم

عــن الجمهــوريين والمعارضــين لوجــود القــوات المصــرية لغــرض عقــد مــؤتمر موســع ، يضــم ايضــًا 
27Fالمؤيدين للملكية في اليمن ، في مدينـة الطـائف لمناقشـة أنجـح السـبل إلنهـاء الحـرب فـي الـيمن

)٦( 
         إلـــــى توقيـــــع اتفـــــاق للســـــالم عـــــرف       ١٩٦٥آب  ١١وقـــــد تـــــم عقـــــد المـــــؤتمر فعـــــًال وتوصـــــل  فـــــي 

بـ ( ميثاق الطائف ) تضمن حلوًال وسطية تنص على إقامة دولة جديدة تحت اسم( الدولة اليمنيـة 
28Fاإلسالمية ) وان ال يرفع اليمني السالح بوجه أخيه اليمني

)٧( . 
وصـــل عبـــد الناصـــر إلـــى جـــده للتشـــاور مـــع الملـــك فيصـــل حـــول حســـم  ١٩٦٥آب  ٢٢فـــي 

29Fالنزاع

بينهما على مـدى ثالثـة أيـام وتوصـال بعـدها إلـى عقـد اتفاقيـة  وتم عقد اجتماعات متعددة )١(

                                                           
 . ٦٨األمارة ، المصدر السابق ، ص  )١(
 .  ١٩٦٥اب  ١٦جريدة األهرام في  )٢(
 المصدر نفسه . )٣(
 . ١٥٣باديب ، المصدر السابق ، ص )٤(
 .٢٥٤؛ جرجس ، المصدر السابق ، ص  ١٢٥سابق ، صسافران ، المصدر ال )٥(
، دراســة تاريخيــة عســكرية  ١٩٦٩ – ١٩١٩نــاجي علــى األشــول ، الجــيش والحركــة الوطنيــة فــي الــيمن  )٧(

 ؛ ٢٨٠) ص ١٩٨٨،  ٢سياسية ( صنعاء ، مطابع دار الصحافة والطباعة ، ط
 . ١٧٧المصدر السابق ، ص ؛ عبد الرزاق الزيدي ، ١٤٥-١٤٤عفيف ، المصدر السابق ، ص ص

)١( M.E.S.S, Ciapp, op.cit, p. 540. 
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30Fعرفـت بـــ ( اتفاقيــة جــده )

نصــت علــى وقــف إطــالق النار،وانســحاب المصــريين مــن      الــيمن  )٢(
،  ١٩٦٥تشـــرين الثـــاني    ٢٣،وايقـــاف الـــدعم الســـعودي  للملكيـــين، وٕاجـــراء اســـتفتاء شـــعبي فـــي 

31Fين والملكيــين فــي مدينــة حــرضوالــدعوة لعقــد مــؤتمر يضــم ممثلــي الجمهــوري

لتقريــر نوعيــة نظــام  )٣(
32Fالحكم خالل الفترة التي تسبق االستفتاء 

)٤( . 
قـــائًال(( نحـــن  ١٩٦٥آب  ٢٩رحـــب الـــرئيس األمريكـــي لينـــدون جونســـون باتفاقيـــة جـــده فـــي 

ســعداء جــدًا باالتفــاق الــودي بــين الــرئيس عبــد الناصــر والملــك فيصــل والــذي يبــدو انــه يقــدم داللــة 
للتســـوية الســـلمية فـــي الـــيمن . لقـــد كانـــت األزمـــة اليمنيـــة لفتـــرة طويلـــة عامـــل إربـــاك فـــي  واضـــحة

العالقــات بــين صــديقينا ،و نحــن نشــاطرهم الثقــة بــان هــذه المشــكلة التــي اســتمرت طــويًال هــي فــي 
33Fطريقها إلى الحل عن طريق المفاوضات وليس استخدام القوة ))

)٥( . 
ـــى جلســـاته فـــي  ـــدأ (مـــؤتمر حـــرض) أول ـــاني    ٢٣ب ، بحضـــور أعضـــاء  ١٩٦٥تشـــرين الث

ـــين عـــن كـــل مـــن الســـعودية ومصـــر  34Fالوفـــدين الجمهـــوري والملكـــي وحضـــره أيضـــا ممثل

، إال ان )٦(
المؤتمر تعثر بعد ثالثة أيام بسبب اخـتالف وجهـات نظـر الطـرفين حـول تفسـير اتفاقيـة جـده ،ولـم 

،ويعود السبب فـي ذلـك ١٩٦٦شباط ٢٠يتوصال سوى إلى االتفاق على معاودة االجتماعات  في 
35Fإلــى أن الســعودية لــم تكــن جــادة فــي أيجــاد حــل ســلمي دون أن تحقــق أهــدافها 

، كمــا ان مصــر )٧(
كانت ال تريد إلغاء النظام الجمهوري في اليمن الذي ربما يضيع باالستفتاء،وتضيع جهودها علـى 

 . مدى ثالث سنوات ،على الرغم من رغبتها في السالم وحل األزمة
بـــــوادر فشـــــل مـــــؤتمر حـــــرض ، اســـــتأنفت العمليـــــات العســـــكرية بـــــين األطـــــراف مـــــع ظهـــــور 

المتصارعة في اليمن ، حيث اتبعت السـعودية سياسـة هـدفت بموجبهـا سـحب الزعامـة العربيـة مـن 
36Fعبد الناصر وتحويلها إلى فيصل

بطرحها مشروع (الحلف اإلسـالمي)  حيـث بـدأ الملـك فيصـل  )١(
، لعـدد  ١٩٦٦سلسلة من الزيارات ، استمرت حتـى أيلـول  ، ١٩٦٥في بداية شهر كانون االول  

                                                           
حول نص االتفاق أنظر عبد اهللا الحسـني، مـؤتمر حـرض وثـائق ومحاضـر ( بيـروت ، دار الكتـاب العربـي  )٢(

 . ٦٩؛ اإلمارة ، المصدر السابق ، ص ٢٧٢-٢٦٨) ص ص ١٩٦٦الجديد 
الشرقي من جيزان التي تعد أقرب المدن السعودية الرئيسية ميًال إلى الجنوب  ٥٠حرض مدينة يمنية تبعد  )٣(

 . ١٥٦لليمن ، باديب ، المصدر السابق ، ص
 . ١٥٧) ص ١٩٧٣محمد احمد محجوب ، الديمقراطية في الميزان ، ( بيروت ، دار النهار للنشر  )٤(
 . ٦٩اإلمارة ، المصدر السابق ، ص )٥(
  . ١٨١الرزاق الزيدي ، المصدر السابق ، ص ؛ عبد ١٢٥سافران ، المصدر السابق ، ص )٦(
 . ١٥٤-١٥٢باديب ، المصدر السابق ، ص صول المؤتمر واسباب فشله راجع حلتفاصيل ل )٧(
 . ١٨٣عبد الرزاق الزيدي ، المصدر السابق ، ص )١(
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37Fمن الدول اإلسالمية  شملت كًال من إيران

واألردن وتركيا والسودان وباكستان والمغرب وتونس  )٢(
38Fوغينيا ومالي

، وأعلـن الملـك فيصـل ان الهـدف مـن هـذا المشـروع هـو التضـامن لخيـر الشـعوب  )٣(
، وتقويــة ودعــم القــوى العربيــة وتحريــر فلســطين مــن أيــدي اإلســالمية ودفــع األخطــار التــي تهــددها 

39Fالصهيونية والقضاء على الكيان الصهيوني

)٤(       . 
ــــه للحلــــف اإلســــالمي أعلنــــت وزارة الخارجيــــة  ــــي خضــــم نشــــاط الملــــك فيصــــل فــــي دعوت وف
 األمريكيــة بأنــه ســيبدأ قريبــًا تســليم شــحنات أســلحة أمريكيــة وبريطانيــة إلــى الســعودية لتــأمين نظــام

، ويبـدو إن السـبب الـذي دفـع الواليـات  )٥(40F ١٩٦٦دفاعها الجوي ، وقد تم تسـليم هـذه الشـحنة فـي 
المتحدة وبريطانيا إلى عقد صفقة األسلحة مع السعودية هو إن عبد الناصر بدء يثبت أقدامه فـي 

لهــم الــيمن ، وألن ثــوار الــيمن اصــبحوا اكثــر تصــلبا فــي مــوقفهم بعــد وعــود بالــدعم المباشــر يقدمــه 
االتحـــاد الســـوفيتي الســـيما وان المســـاعدات العســــكرية الســـوفيتية إلـــى الجمهوريـــة العربيـــة اليمنيــــة 

 . )٦(41F ١٩٦٦ازدادت في األيام األخيرة من كانون الثاني 
وصل الوفد الجمهوري إلى مدينة حرض حسبما هو متفق الستئناف  ١٩٦٦شباط  ٢٠وفي 

ل دون انعقـاد المـؤتمر ، لـذلك أرسـل فيصـل فـي المفاوضات ، لكن عـدم حضـور الوفـد الملكـي حـا
اليوم التالي رسالة إلى الرئيس األمريكي يطلب فيها مزيدًا من الدعم الدبلوماسي والعسـكري إذا مـا 
اســـتأنفت مصـــر القتـــال فـــي الـــيمن، وحـــذر الملـــك فيصـــل مـــن ان دعـــم مصـــر للجمهـــوريين وكســـر 

بشــكل مباشــر ، كمــا ذكــر فــي رســالته بــأن  الهدنــة ربمــا يــؤدي إلــى دخــول القــوات الســعودية القتــال
                                                           

حيـث تـم من أهم الزيارات فـي هـذا المشـروع  ١٩٦٥كانت زيارة الملك فيصل إلى إيران في كانون االول   )٢ (
، ســالمة ، المصــدر  ١٩٦٦شــباط  ٢٢فيهــا إعــداد مســودة المشــروع التــي وضــعت بصــيغتها النهائيــة فــي 

 .  ٦٤٥السابق ، ص
)٣(   Malcolm H.Kerr, The Arab Cold War (Oxford, University Press, New York 

, 1982)p. 110; Odah, op.cit, p. 139. ;  
العالقــــات  ١/١٣٠١؛ د . ع . و العربيــــة الســــعودية  ٥٠، ص ١٩٧٥) ٩مجلــــة صــــوت الطليعــــة ،ع (     

 الخارجية .
)٤(              Faisal A.Hafiz, Changes in Saudi Foreign Policy , Behaviour 1964 –

1975:A study of the Underlying Factors and Determinants , Ph.D. the Graduate  
             in the University of Nebraska, 1980, p.55.    College ؛   

؛ د . ع  ١٨٠) ص١٩٧٦،  ٢احمد عسة ، معجزة فوق الرمال ، ( بيروت ، مطابع األهلية اللبنانية ، ط
؛ عبـد الهـادي حسـن طـاهر، إسـتراتيجيات التنميـة  ١٣٠٣/  ٢. و السعودية العالقـات الخارجيـة ع . س 

؛ البراوي   ٢٠)   ص ١٩٧٠السعودية للنشر والتوزيع ، –( الدارا  والبترول في المملكة العربية السعودية
 .  ١١٩، المصدر السابق ، ص

 .  ١٩٦٦كانون الثاني  ١٥و  ١٩٦٥كانون االول  ٢٢صحيفة النهار البيروتية في  )٥(
)٦( The Times 12. 2. 1966. 
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االتحــاد الســوفيتي والصــين الشــيوعية ربمــا يقيمــان لهمــا قواعــد فــي مصــر بهــدف الســيطرة علــى ( 
الشــرق األوســط ) وأفريقيــا . وأعلــن فيصــل فــي اليــوم نفســه بأنــه ســوف يســتمر فــي الــدعوة للحلــف 

42Fاإلسالمي بهدف تقوية الروابط اإلسالمية 

)١( . 
قات األســلحة األمريكيـــة والبريطانيـــة إلــى الســـعودية مـــع تحــرك الملـــك فيصـــل ان اقتــران صـــف

للــدعوة للحلــف اإلســالمي ، كــان لــه األثــر البــالغ فــي تزايــد شــكوك عبــد الناصــر مــن أهــداف هــذا 
التحرك من جهة ، ومن ارتباطه بالواليات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى . ونظر عبد الناصر 

ا سلســلة مــن محـاوالت االســتعمار الغربــي إلنشــاء أحــالف تابعــة لــه فــي إلـى هــذه الــدعوى علــى إنهــ
المنطقة وقال (( ان الجوهر اإلسالمي غير وارد بدليل ان أقوى أنصـار الحلـف هـي أعـدى أعـداء 

43Fاإلسالم أو على األقل لم يعرف لهم تعاطف مع اإلسالم))

)٢( . 
تــه للحلــف اإلســالمي والتــي وعلــى الــرغم مــن كثــرة المبــررات التــي طرحهــا الملــك فيصــل لدعو 

كـــان أهمهـــا الوقـــوف بوجـــه الصـــهيونية والشـــيوعية ،إال ان هـــذا الحلـــف كـــان موجهـــًا ضـــد القوميـــة 
العربية وطرح بديل فكـري مخـالف لهـا ووضـع نظـام جديـد ذي ثـوب إسـالمي للـدفاع عـن ( الشـرق 

44Fاألوســـــط ) 

45Fفـــــي المنطقـــــةواســـــتخدامه وســـــيلة لمقاومـــــة الحركـــــة القوميـــــة العربيـــــة ، والحيـــــاد  )٣(

)٤( 
والمحافظـة علــى األوضـاع االجتماعيــة التقليديـة باتخــاذ الـدين ســالحًا لمقاومـة اتجاهــات اإلصــالح 

46Fاالجتماعي والسياسي

، واقامة منظمة عالمية اسـالمية تحـت قيـادة الملـك فيصـل لكـي تقـف نـدًا  )٥(
47Fلطروحات عبد الناصر

قـط علـى الـدول ، والدليل على ذلك ان دعوة الملـك فيصـل هـذه ركـزت ف )٦(
اإلسالمية المحافظة أو الموالية للغرب لغرض تكريسها لمقاومة (( شرور الثورة االشتراكية والنفـوذ 

وكــذلك لغــرض ان تــؤدي الســعودية دورًا قياديــًا فــي المنطقــة حيــث  )١(48F-حســب رأيــه-الســوفيتي )) 
حقـــق الغـــرض نفســـه اســـتنتجت بأنـــه إذ أعطـــت القوميـــة العربيـــة لمصـــر دورًا بـــارزًا فـــان اإلســـالم ي

                                                           
 . ٧٢اإلمارة ، المصدر السابق ، ص )١(
 . ١٠١، ص ١٩٦٦نقًال عن الوثائق العربية لعام  ١٩٦٦ط شبا  ٢٢خطاب عبد الناصر في  )٢(
)٣(            P. j. Vatikiouts, The modern history of Egypt ( London 1969 )p. 409 ; 
  

 . ١٨٤هالل ، المصدر السابق ، ص     
)٤(   Robert W.Stooky,Yemen: Politics of the Yemen Arab Republic ,( U.S 1978 ) 

p. 247; Odah, op.cit, p. 139.                                                                                           
 . ١٤٢البراوي ، المصدر السابق ، ص )٥(
)٦( M.A. SAleem khan, Political Development in Saudi Arabia:An 

overview(Aligrah, India 1967) p.28.                                                                           
)١( Malcom H. Keer , (( Regional Arab Politics and the conflict with Israel )) in 

Paul Y. Hammoud and Sidney S. Alexander, Political Dynamics in the Middle 
East ,(New York : American Esevier Publishing company inc., 1972) p.51.             
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بالنسبة للسعودية ، فضال عن ان هذا المشروع يسمح بانتقاد مفهوم القومية باسـم عالميـة اإلسـالم 
، كما يسمح بنقد النظم الثورية التي كانت تقود الحركة القومية واتهامها بـ (( اإللحاد )) والتحالف 

إلطار العربي والبحـث عـن حلفـاء مع االتحاد السوفيتي ، ثم ان هذا المشروع يسمح بالخروج من ا
49Fأقويــاء مثــل إيــران وتركيــا والباكســتان

وبعبــارة أخــرى نســتطيع القــول ان حركــة الملــك فيصــل هــذه  )٢(
كانــت بمثابــة حملــة دبلوماســية ألخــذ زمــام المبــادرة مــن دول المعســكر العربــي الثوريــة ، ومواجهــة 

50Fهيمنـــة مصـــر علـــى الشـــؤون العربيـــة واإلســـالمية

ت الملـــك فيصـــل فـــي موضـــع أي إنهـــا وضـــع )٣(
51Fالمعارض السياسي لسياسة عبد الناصر

)٤( . 
وشـن   وجد عبد الناصر في مشروع فيصل هذا محاولة مدعومـة مـن قبـل الواليـات المتحـدة،

عليها هجومًا عنيفـًا وأتهـم أنصـارها أشـد االتهامـات وعـدها نسـخة اخـرى مـن مبـدأ ايزنهـاور وحلـف 
السـعوديين تحـت رايـة التضـامن اإلسـالمي ، ووجـد تعزيــزًا بغـداد بهـدف تنظـيم حلـف يوجـه بزعامـة 

لهذا االعتقـاد فـي الفتـور المتزايـد الـذي اخـذ يطـرأ إلـى عالقـات الواليـات المتحـدة معـه علـى خـالف 
52Fالتعامـــل العســـكري األمريكـــي المتزايـــد مـــع الســـعودية

، وقـــد هـــاجم عبـــد الناصـــر مشـــروع الحلـــف  )٥(
يرمي إلى اختراق الساحة العربية من الداخل باستخدام الرموز اإلسالمي قائًال (( إن هذا المشروع 

53Fوٕانه يستهدف إعادة المنطقة إلى مجال النفوذ الغربي))… والشعارات اإلسالمية 

ووصف وزيـر  )٦(
اإلرشـــاد القـــومي المصـــري ( محمـــد حســـنين هيكـــل ) هـــذا المشـــروع بأنـــه (( مبـــدأ ايزنهـــاور مزينـــًا 

54Fبالعمامة ))

ناصر كان محقًا في تقييمه ألهداف هذا الحلف ، وهذا واضح مـن ويبدو ان عبد ال )٧(
 ١٩٦٥فـي عـام   Ugen Rostowحديث مستشار الرئيس األمريكي لألمن القومي يوجين روسـتو  

حيث قال (( ان إيران وتركيا والسعودية والباكستان والكويت يمكـن أن تكـون محـاور رئيسـة ترتكـز 
55Fيمي في منطقة الخليج  العربي ))حولها وبكل ثقة تدابير األمن اإلقل

.   وهكـذا فـان الهـدف هـو )١(
الحفـــاظ علـــى مصـــالح الواليـــات المتحـــدة ومصـــالح حلفائهـــا ولـــيس خدمـــة اإلســـالم والوقـــوف بوجـــه 

                                                           
 . ١٨٥هالل ، المصدر السابق ، ص )٢(
)٣(Abbas Kelidar , ((The Struggle for Arab unity )) The world Today 23 July       

       1967, p. 295.   
)٤( Hafiz , op.cit, p. 56. 
 . ١٢٥سافران ، المصدر السابق ، ص )٥(
 . ٢٦٥جرجس ، المصدر السابق ، ص )٦(
 . ٦٤٧مصدر السابق ، صنقًال عن سالمة ، ال )٧(
ــى عهــد األســرة  )١( ــيج العربــي عل ــة الســعودية والخل ــة بالمملكــة العربي ــات األيراني ــا قاســم (( العالق جمــال زكري

 –)) فــي جامعــة الدولــة العربيــة ، معهــد البحــوث والدراســات ، العالقــات العربيــة  ١٩٧٩-١٩٢٥البهلويــة 
 . ١٤٨، ص ١٩٩٣اإليرانية ، 
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56Fالصـــهيونية ، أي ان الملـــك فيصـــل هـــدف مـــن وراء هـــذا المشـــروع خلـــق قاعـــدة جديـــدة لنفســـه

)٢(  ،
57Fغيــر عربيــة مثــل إيــران وباكســتان وتوســيع دائــرة السياســة اإلقليميــة لتشــمل دول

والوقــوف بوجــه  )٣(
58Fالقومية العربية وتقليص سيطرة مصر على الساحة العربية والدولية

)٤( . 
ان استخدام الملك فيصل فكرة اإلسالم لمقاومة القومية العربيـة والوقـوف بوجـه عبـد الناصـر 

لتعزيـز سـلطته فـي السـابق لم يكن فيها شئ جديد سوى األسلوب . فقد استخدمه الملك ابن سـعود 
، حيــث انطلــق التصــور الســعودي فــي  ١٩٥٧وكـذلك اســتخدمه الملــك ســعود وخصوصــًا بعــد عـام 

هذا المجال من ان اإلسالم يقدم الرموز والشعارات التـي تصـاغ بهـا سياسـات المملكـة االقتصـادية 
59Fواالجتماعيــة والسياســية

قــات وروابــط مــع ،فمــثًال حاولــت المملكــة ان تجعــل مــن عــدم إقامــة عال )٥(
االتحاد السوفيتي وتبني سياسات معادية للماركسـية معلمـًا بـارزًا يؤكـد نهجهـا الـديني وأيـديولوجيتها 

 المعاديــــة ألي توجــــه غيــــر اإلســــالم
60F

، إال ان هــــذا ال يعنــــي ان سياســــة الســــعودية هــــي سياســــة  )٦(
ســـي الخــارجي للمملكـــة إســالمية خالصـــة أو إنهــا تخـــدم أهــدافًا إســـالمية وانمــا يخضـــع القــرار السيا

61Fالعتبارات سياسية واقتصادية واستراتيجية

)٧( . 
62Fان قـــوة الحركـــة القوميـــة العربيـــة والدعايـــة المصـــرية المضـــادة لمشـــروع الحلـــف اإلســـالمي    

)١(  ،
وعدم رغبة الدول األساسية في هذا المشروع ( إيران والباكستان ) في إعطاء األولوية لهذا الحلف 

63Fويات سياسية مغايرة لسياسة الملك فيصـلبسبب ان لديها أول

،أدت إلـى فشـل الملـك فيصـل فـي  )٢(
64Fعقــد مــؤتمر إســالمي ولــم تحقــق تلــك المســاعي إال القليــل مــن الــذي كــان يطمــح إليــه

، وبغــض  )٣(
النظــــر عــــن مــــدى نجــــاح مشــــروع الحلــــف اإلســــالمي أو إخفاقــــه إال انــــه كــــان مؤشــــرًا علــــى بدايــــة 

                                                           
)٢( Elizabeth Monroe ((Faisal : the end of an Era)) middle East international , 

May 1978 , no.47, p. 13.                                                                                                  
         

)٣( The Guardian , June , 13, 1966. 
  Kerr, The Arab cold war, p. 110؛  ١١٣جويس ، المصدر السابق ، ص )٤(
)٥( James p. pisccatory. (( The Roles of Islamic Saudi Arbias Development )) in 

Esposite J.l, Islamic and Development : Religion and Sociopolitical  change , 
Syracus ,Syracus university press 1980) , p. 128.                                                       (    

)٦( Morris Mehrdad Mottale , The Arms Building in the ( Persian Gulf) 
(America, New York  university press   . 1986) p. 111.                                               

                         
  . Hafiz , op.cit, p.56؛  ٤٨ب ، المصدر السابق ، صابو طال )٧(
)١( Odah , op.cit, p. 139 . 
)٢( Monroe, op.cit, p.13. 
)٣( Ibid. 
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جيـة السـعودية مرتكـزة علـى اإلسـالم لغـرض منافسـة عبـد الناصـر أيديولوجية رسـمية للسياسـة الخار 
 في الزعامة على العالم العربي واإلسالمي .

وال شك ان دعوة الملك فيصل للحلـف اإلسـالمي فـي ذروة األزمـة التـي تعـرض أليهـا مـؤتمر 
حرض جعل نجاح المؤتمر أمرا بالغ الصعوبة خصوصًا وان عبد الناصر عد هذا التحـرك مـؤامرة 
اســتعمارية غربيــة يقــوم بتنفيــذها ضــد الــدول التقدميــة بشــكل عــام وضــد مصــر بشــكل خــاص ، وٕاذا 
كانـت العوامــل التـي أدت إلــى إخفــاق مـؤتمر حــرض عوامـل يمنيــة بالدرجــة األولـى ، فقــد أصــبحت 

مصـرية ، بـل ان الخـالف المصـري السـعودي اصـبح  –سـعودية  –بعد هذا التحـرك عوامـل يمنيـة 
65Fفي تعقيد الصراع اليمني في الفترة التي تلت تحركات فيصلله وزنه الكبير 

)٤( . 
أعلنـــت الحكومـــة البريطانيـــة عزمهـــا علـــى االنســـحاب مـــن الجنـــوب  ١٩٦٦شـــباط  ٢٢فـــي 

ـــول عـــام  ١٩٦٨اليمنـــي بحل 66F

ـــى الصـــراع الســـعودي )٥( ـــدًا إل  -وجـــاء هـــذا القـــرار ليضـــيف بعـــدًا جدي
ف اإلسـالمي تحـديًا لزعامتـه ، فسـر القـرار المصري ، فبينما أعتبر عبد الناصر دعوة فيصـل للحلـ

البريطــاني علــى انــه يعنــي ســقوط عــدن تحــت الســيطرة الســعودية ، لــذلك أعلــن عبــد الناصــر فــي 
الخطــاب الــذي هــاجم فيــه دعــوة فيصــل اإلســالمية ، عــن عزمــه علــى إبقــاء القــوات المصــرية فــي 

المؤامرة الرجعية واالستعمارية ،  اليمن خمس سنوات أخرى إذا لزم األمر لحماية الثورة اليمنية من
67Fوبذلك أصبح تنفيذ اتفاقية جده أو أي حل سريع للنزاع اليمني أمرًا في غاية الصعوبة

)٦( . 
وعلـى الــرغم مـن ان الواليــات المتحـدة لــم تكــن راغبـة فــي ان تحـل محــل بريطانيـا فــي جنــوب 

68Fالجزيــرة العربيــة

نســبة لهــا أن ال تكــون هــذه ، لكــن مصــالحها فــي الســعودية جعــل مــن المهــم بال )١(
69Fالمنطقة تحت سيطرة أي قوة غير صـديقة لهـا

، وبمـا ان عبـد الناصـر أعلـن عـن بقـاء قواتـه فـي )٢(
اليمن لمدة خمـس سـنوات أو أكثـر فـي اليـوم نفسـه الـذي صـدر فيـه إعـالن االنسـحاب ، فمـن دون 

وانـه رافـق هجـوم  شك ان هذا اإلعالن لم يكن موضع ارتياح مـن قبـل الواليـات المتحـدة خصوصـاً 
عبد الناصر الشديد على سياسـة األحـالف األمريكيـة الـذي لـم يتـرك شـكًا فـي ان الواليـات المتحـدة 

70Fوبريطانيا هما المخططان األصليان للحلف اإلسالمي وٕانهما تتستران وراء دعوة فيصل

)٣( . 
                                                           

 . ٧٤اإلمارة ، المصدر السابق ، ص )٤(
)٥( Ciapp, op.cit, p.541.  
 . ١١٣؛ جويس  ، المصدر السابق ، ص ١٢٦) سافران، المصدر السابق ، ص٦(
)١(            Vincent sheean, Faisal : the king and his kingdom, university press of 

Arabia,   ( London , 1975 ) p. 100.  
)٢( Dana Adams schmidt , Yemen The unknown war the Badly head, (London 

1968) p. 204.                                                                                                                    
        

 . ٧٥اإلمارة ، المصدر السابق ، ص )٣(
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وزيــــر وفــــي ظــــل هــــذه الظــــروف حاولــــت اإلدارة األمريكيــــة أحيــــاء اتفاقيــــة جــــده ، فقــــد ابلــــغ 
شــباط  ٢٠الخارجيــة األمريكــي ديــن راســك عضــو مجلــس قيــادة الثــورة المصــري أنــور الســادات فــي 

١٩٦٦ 71F)بأنه يشعر ان اتفاقيـة جـده لـم تمـت بعـد وحثـه علـى بـذل المزيـد مـن الجهـود لتنفيـذها ،  )٤
وجرى التعبيـر عـن الـرأي نفسـه مـن خـالل الرسـائل المتبادلـة بـين الملـك فيصـل والـرئيس األمريكـي 

72Fجونسون الذي عد اسـتمرار االتفاقيـة خيـر وسـيلة للوصـول الـى تسـوية سـلمية فـي النـزاع اليمنـي

)٥(  
ســـميت بــــ(ستراتيجية الـــنفس الطويـــل)  ١٩٦٦. إال أن المصـــريين اتبعـــوا سياســـة جديـــدة فـــي آذار 

 -والتــــي تقضــــي بانســــحاب القــــوات المصــــرية مــــن المنــــاطق النائيــــة وتركيزهــــا فــــي مثلــــث صــــنعاء
73Fعزت -الحديدة

)٦( . 
حذر عبد الناصر قوات الملكيين والسعودية أن القوات الجوية اليمنية  ١٩٦٦آذار  ٢٢وفي 

ستقوم بضرب القواعد الموجودة في كل من جيزان ونجران واحتاللهمـا اذا تعرضـت المنـاطق التـي 
74Fستنسحب عنها القوات المصرية ، حسب االسـتراتيجية الجديـدة ، إلـى هجـوم الملكيـين

ان . يبـدو )١(
سياسة مصر هذه والمتسمة بالتهديد والعداء والموجهة ضد السعودية لم تكن بسبب دعم السعودية 
للملكيين فحسب ، بل بسبب اعتقاد عبد الناصـر أن السـعودية تشـترك بـدور محـدد فـي  (( مـؤامرة 

تمـــاد إمبرياليـــة رجعيـــة لتطويـــق الـــنظم الثوريـــة )) بحيـــث تســـتطيع بريطانيـــا والواليـــات المتحـــدة االع
عليها في حماية نظام الحكم ( العميل ) الذي سـتوجده بريطانيـا قبـل انسـحابها مـن جنـوب الجزيـرة 

75Fالعربيــة

، وقــد صــاحب هــذه السياســة اتبــاع سياســة هجوميــة أكثــر نشــاطًا ضــد المملكــة العربيــة  )٢(
76Fالسعودية حيث بدأت الهجمات الجوية على مواقع الملكيين

)٣( . 

                                                           
القمـح حيـث واجـه بعـض      كان انور السـادات فـي هـذا الوقـت يقـوم بزيـارة الواليـات المتحـدة لتجديـد اتفاقيـة  )٤(

الصــعوبات والضــغوط فــي هــذا الموضــوع بســبب موقــف مصــر مــن الحلــف اإلســالمي وكــذلك مــن المشــاريع 
 . ٢٠٥– ٢٠٤، ص ص ١٩٦٧، آذار  ]العالم العربي[، سجل الغربية ، وعالقتها مع االتحاد السوفيتي 

 . ٥٥٥-٥٥٤، ص ص ١٩٦٦الوثائق العربية لعام  )٥(
، ان اتبـاع مصـر لهـذه  M.E.S.S,Ciapp, op.cit. P.54؛  ٥٣٧، ص ١٩٦٦الوثـائق العربيـة لعـام  )٦(

حيــث ان إعــالن حــزب السياســة كــان نــابع مــن رغبتهــا بالبقــاء فــي الــيمن إلــى مــا بعــد االنســحاب البريطــاني 
، عــن نيتــه باالنســحاب مــن جنــوب الجزيــرة  ١٩٦٤العمــال   البريطــاني ، الــذي فــاز فــي االنتخابــات عــام 

سوف يجعل إحدى الحركتين اللتين كانتـا تحاربـان بريطانيـا تتسـلم الحكـم ، وبمـا ان  ١٩٦٨العربية في عام 
ن تســتلم هــذه الجبهــة الحكــم فــي عــدن= مصــر كانــت تمــد جبهــة التحريــر العربــي فــي الــيمن فأنهــا رغبــت بــأ

؛ الوثــائق  ١٥٩=وتــزيح الحركــة األخــرى وهــي جبهــة التحريــر الــوطني ، محجــوب ، المصــدر الســابق ، ص
 . ٥٠٤، ص ١٩٦٦العربية لعام 

 . ٥٥٥-٥٥٤، ص ص ١٩٦٦الوثائق العربية لعام  )١(
 .  ٤٠٧، ص؛ احمد ، الدور المصري في اليمن  ٧٦) اإلمارة ، المصدر السابق ، ص٢(
 . ١١٤جويس ، المصدر السابق ، ص )٣(
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عـن  ١٩٦٦أيـار  ١فيصـل إلـى تعزيـز دفاعاتـه الجويـة وأعلـن فـيدفعت هذه السياسـة الملـك 
) طائرة مع طياريها من بريطانيا . كما اعلن عن تطوير قاعدة (خميس مشيط) الجوية ١٢طلب (

77Fقرب الحدود اليمنية

مما دفع عبد الناصر إلى الرد في اليوم نفسه قائًال (( بان القوات المصرية  )٤(
حالــة وقــوع أي عــدوان أو تســلل ينطلــق مــن األراضــي الســعودية قــد تحتــل جــزء مــن الســعودية فــي 

((78F

)٥( .  
(( ان الواليـــــات   ١٩٦٦أيـــــار  ٤ردت وزارة الخارجيـــــة األمريكيـــــة علـــــى ذلـــــك بإعالنهـــــا فـــــي 

المتحدة ال تزال مهتمة بسالمة وأمـن المملكـة العربيـة السـعودية ، وال تـزال تعـارض بشـدة اسـتعمال 
)) وأضــاف اإلعــالن (( بأنــه  ]الشــرق األوســط  [لحــل المشــكالت فــي القــوة أو التهديــد باســتعمالها 

على الرغم من عدم وجود معاهدة دفاعية بين الواليات المتحدة والمملكـة العربيـة السـعودية سـتبقى 
تعــارض بشــدة اســتخدام القــوة ضــدها أو  –كمــا أعلــن الــرئيس الراحــل كنيــدي  –الواليــات المتحــدة 

79Fالتهديد  باستخدامها ))

)٦( . 
دفع الموقف األمريكي هذا الحكومة المصرية إلى اتهام الواليات المتحـدة بأنهـا           (( 
الدولـــة الحاميـــة للملــــك فيصـــل وحكومتـــه بــــل إنهـــا المحرضـــة لــــه ))  ألن فـــي وســـعها أن تنصــــح 

80Fالسعودية بوقف عدوانها على اليمن لو أرادت

، ونتيجة لهذه التطـورات قامـت الكويـت فـي نفـس  )١(
) بجهود الوساطة بين السـعودية ومصـر لغـرض حـل األزمـة اليمنيـة،اال ان هـذه ١٩٦٦ر(ايارالشه

الجهود لم تثمر حيث تعثرت السباب كثيرة اهمها عدم رغبة السعودية فـي حـل االزمـة اليمنيـة فـي 
81Fظل بقـاء النظـام الجمهـوري فـي تلـك الفتـرة 

علـى الـرغم مـن ان مصـر كانـت راغبـة فـي الخـروج  )٢(
 ألسباب تتعلق بوضع الجيش المصري في اليمن وتعقد الوضع االقتصادي .من اليمن 

المصـــرية  –ان تطـــور النـــزاع اليمنـــي بهـــذا الشـــكل انعكـــس ســـلبًا علـــى العالقـــات األمريكيـــة 
 ١٧وبالذات عن إمكانية تلبية الواليات المتحدة لطلب مصر الخاص بتجديـد اتفاقيـة القمـح ، ففـي 

األمريكــي بـــان بحــث الطلـــب المصــري يتعلـــق بالحالــة العامـــة  صـــرح وزيــر الخارجيـــة ١٩٦٦أيــار 
للعالقــات مــع مصــر ال ســيما وان هنــاك بعــض االختالفــات حــول أمــور ذات أهميــة كبيــرة بالنســبة 

82Fللواليـــات المتحـــدة 

أعلنـــت وزارة الخارجيـــة األمريكيـــة بـــان الواليـــات  ١٩٦٦حزيـــران  ١٩، وفـــي  )٣(

                                                           
 . ٢٦٧ابالنس ، المصدر السابق ، ص )٤(
 . ١٩٦٦أيار  ٢في جريدة األهرام في  ١٩٦٦أيار  ١خطاب عبد الناصر في  )٥(
 . ١٩٦٦أيار  ٥صحيفة النهار في  )٦(
 . ١٩٦٦ايار  ٥جريدة األهرام في  )١(
 . ١٥٥ية واسباب فشلها راجع باديب ، المصدر السابق ، صللتفاصيل حول الجهود الوساطة الكويت )٢(
 . ٧٨اإلمارة ، المصدر السابق ، ص )٣(
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83Fباتفاقيــــة القمــــح المتحــــدة ال زالــــت ترجــــئ طلــــب مصــــر المتعلــــق 

، ويبــــدو ان الســــبب وراء هــــذا  )٤(
الموضوع هو محاولة الواليات المتحدة الضغط على مصر لكي تخفف من شروطها إلنهاء النزاع 
في اليمن واشعار مصر بان الواليات المتحدة ال تزال ملزمة بالدفاع عن السعودية بشـتى الوسـائل 

. 
الواليات المتحدة ألجـراء مباحثـات مباشـرة مـع في مثل هذه الظروف قرر الملك فيصل زيارة 

84Fالرئيس األمريكي

والتقـى  ١٩٦٦حزيـران  ٢٢وقد وصل الملك فيصل إلى الواليـات المتحـدة فـي  )٥(
85Fبــالرئيس األمريكــي جونســون الــذي اســتقبله بحفــاوة بالغــة

وأكــد لــه حــرص الواليــات المتحــدة علــى  )٦(
نبـان عـن عزمهمـا علـى      (( حمايـة األمـم أمن السعودية وعلى سالمته الشخصـية ، وعبـر الجا

الحـرة مــن تهديـد الشــيوعية العالميـة )) كمــا ابلــغ الـرئيس جونســون الملـك فيصــل   (( انـه رغــم إننــا 
واجهتنا صعوبات فـي التعامـل مـع عبـد الناصـر ، نعتقـد ان مـن الحكمـة تـرك مجـال للحـوار وعـدم 

86Fتي ))إجبــــار ناصــــر علــــى االرتمــــاء فــــي أحضــــان االتحــــاد الســــوفي

ويبــــدو مــــن هــــذا ان الــــرئيس  )٧(
األمريكي أراد من الملك فيصل ان يقلل من دعمه للملكيين فـي الـيمن وهـذا واضـح مـن التنويـه لـه 

87Fبضــرورة عــدم (( إجبــار ناصــر علــى االرتمــاء فــي أحضــان الســوفيت)) .

وعنــدما طلــب الملــك  )١(
88Fشـــكلة الـــيمنفيصـــل فـــي هـــذا اللقـــاء زيـــادة الـــدعم األمريكـــي إلـــى الســـعودية بســـبب م

رد الـــرئيس  )٢(
األمريكـي بحـث الملـك فيصــل علـى ممارسـة ضــبط الـنفس وعبـر عـن قناعتــه بأنـه (( يشـك فــي ان 
يتجــرأ عبــد الناصــر علــى مهاجمــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن غيــر التحــرش فيــه )) وفــي هــذه 

ذا الجانـب الصـهيوني وصـرح فيصـل قـائًال فـي هـ -الزيارة ايضًا تم بحث موضـوع الصـراع العربـي
(( انــه يرغــب فــي ان تقــوم الواليــات المتحــدة بالضــغط علــى الكيــان الصــهيوني بعــدم التصــعيد مــع 

  ]إســرائيل  [واضــاف ((ان األمــريكيين اليهــود يتعــاونون لســوء الحــظ مــع … )) العــرب إلــى الحــرب 
(ونحــن نعتبــر مــن يســاعد أعــدائنا هــو عــدو لنــا )). 

89F

 Johnونتيجــة لــذلك ألغــى جــون ليندســي  )٣

                                                           
 . ١٩٦٦حزيران  ٢١جريدة النهار في  )٤(
 . ١٣٠٣/  ٢؛ د . ع . و السعودية  ١٠٢جريسون ، المصدر السابق ، ص )٥(
لعربيـة السـعودية وٕامـام المسـلمين ،    منير العجالني ، تاريخ مملكة في سـيرة زعـيم : فيصـل ملـك المملكـة ا )٦(

 . ٣٦) ص ١٩٦٨،  ١( د . م ، ط
 .  ٧٨اإلمارة ، المصدر السابق ، ص )٧(
 .  ١٢٦؛ سافران ، مصدر سابق ، ص ١٠٢جريسون ، المصدر السابق ، ص )١(
 . ١٠٣المدحجي ، المصدر السابق ، ص  )٢(
 .  ١٩٦٦حزيران  ٢٨صحيفة الهدى في   ) ٣(
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Lindsay  عمــدة نيويــورك دعــوة عشــاء كــان مــن المقــرر ان يقيمهــا علــى شــرف الملــك فيصــل فــي
90Fبسبب تصريحه هذا ١٩٦٦حزيران  ٢٣يوم 

)٤(. 
لم تحقق زيارة الملك فيصل هذه مـا كـان يتمنـاه ويرغـب فـي الحصـول عليـه مـن دعـم بسـبب 

91Fأحجام واشنطن عن تقديم أي تعهد علني بهذا الصدد

)٥( . 
ــــة إعالميــــة مشــــددة ، اتهمــــت فيهــــا مصــــر  ١٩٦٦مــــوز وفــــي بدايــــة ت بــــدأت الســــعودية حمل

باســتخدام الغــازات الســامة ضــد الملكيــين اليمنيــين ألكثــر مــن مــرة . كمــا اســهمت فــي هــذه الحملــة 
 ١٩٦٦تموز  ٢٧أجهزة األعالم البريطانية في عدن ، وٕازاء ذلك ، أعلنت الخارجية األمريكية في 

بها لهــذا العمــل ووصــفته بأنــه (( غيــر أنســاني ومنــافي للقــانون شــج –دون اإلشــارة إلــى مصــر  –
الدولي )) وقالت ان الواليات المتحدة سوف تؤيـد أي إجـراء دولـي يتعامـل مـع هـذه المشـكلة ، كمـا 

Arther Goldbergعبر مندوب الواليات المتحدة في األمم المتحدة ارثر جولد برج           92F

)٦( 
لــة التــي تشــير إلــى اســتخدام مصــر للغــازات الســامة ضــد الســكان عــن قلــق حكومتــه مــن تزايــد األد

93Fالمحليين في اليمن

)٧( . 
تجمــدت الخالفــات بــين مصــر والســعودية بســبب جهــود الوســاطة  ١٩٦٦وخــالل شــهر آب 

الكويتيـــة التـــي ذكرناهـــا ، وفـــي الوقـــت نفســـه وجهـــت الواليـــات المتحـــدة  إلـــى ســـفاراتها فـــي القـــاهرة 
ل من مصر والسعودية على تقديم بعض التنازالت من اجل الوصول والرياض والكويت بتشجيع ك

94Fإلـــــى تســـــوية

، اال أن الخالفـــــات بـــــين الطـــــرفين بـــــدأت تتوضـــــح مـــــع بدايـــــة أيلـــــول وذلـــــك بعـــــد  )١(
التصــريحات المتوافقــة التــي أدلــى بهــا كــل مــن المشــير عبــد الحكــيم عــامر والــرئيس الســالل والتــي 

95Fن تنســـحب مـــن الـــيمن))أكـــدت (( بـــان القـــوات العســـكرية المصـــرية لـــ

تشـــرين االول    ١٤، وفـــي  )٢(
عاودت الطائرات المصرية قصفها مدينتي نجران وجيزان ، وبالرغم من إعالن مصر بـان  ١٩٦٦

هذه الغارة جاءت عن طريق الخطأ إال إنها كانت مثـار اسـتياء شـديد مـن قبـل الملـك فيصـل الـذي 
96Fقرر بعدها عدم االلتزام بجهود السالم

)٣(  . 
                                                           

)ص ١٩٦٩، (بيـروت ،  ١٩٦٦ت الفلسطينية ، الكتاب السنوي للقضية الفلسـطينية لعـام مؤسسة الدراسا )٤(
   .holden and Johns , op.cit. p. 247؛  ١٦١-١٥٩ص

)٥( Richard p. stebbins , The united states in world affairs 1966, (New York,  
Harper and Row 1967) , p. 206.                                                                                     

، ومعروفـًا عنـه انـه يهـودي مـتحمس ، جريـدة النهـار  ١٩٦٥عين جولد برج في هذا المنصـب فـي تمـوز  )٦(
 . ١٩٦٥تموز  ٢١في   

 . ٧٩اإلمارة ، مصدر سابق ، ص )٧(
 . ١٠٢المدحجي ، مصدر سابق ، ص )١(
 . ٢٤٣ابق ، صاوبالنس ، مصدر س )٢(
)٣( Schmidt, op.cit, p.284.  
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ي غضون ذلك كانت السعودية قد عقدت صفقة مع الواليـات المتحـدة بقيمـة حـوالي   ( وف  
97F) مليـــون دوالر لشـــراء شـــاحنات ونـــاقالت جنـــود ١٠٠

.وفـــي الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه الواليـــات  )٤(
المتحــدة تقــدم دعمهــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية ، كانــت تضــغط علــى مصــر بتعليــق تجديــد 

فشــل الوصــول إلـى الســالم مــن أهــم العوامــل فـي عــدم حصــول عبــد الناصــر  اتفاقيـة القمــح ، وكــان
98Fعلى المساعدات االقتصادية األمريكية

)٥( . 
استأنفت مصر القصف الجوي للمدن والقرى الحدودية في السعودية في االيام االخيرة من   

  )٦( ١٩٦٧واستمرت بذلك في كانون الثاني  ١٩٦٦عام 
99F

اتهام مصر ، مما دفع السعودية الى    ٥
باستخدام الغازات السامة في هذه الهجمات ، وارسلت بذلك شكوى الى هيئة الصـليب االحمـر فـي 

) ٧(جنيف لغرض التحقيق في هذا الموضوع 
100F

٦   . 
دفعت هذه االتهامات وزارة الخارجية األمريكية إلى إرسال رسالة إلى الحكومـة المصـرية فـي 

قهــا العميــق مــن تزايــد التقــارير التــي تفيــد باســتخدام عبــرت فيهــا عــن قل ١٩٦٧كــانون الثــاني  ٣٠
101Fمصر للغازات السامة وقالت انها حريصة على منع كل ما يؤدي إلى توسع الصراع

)٨( . 
وفي الوقت نفسه اعترف متحدث رسمي باسم الصليب األحمر في جنيف بانه ال يوجد ثمـة 

حفيين األجانـــب الـــذين كـــانوا دليـــل علـــى اســـتخدام مصـــر للغـــازات الســـامة ، كمـــا ان أيـــًا مـــن الصـــ
102Fمتحمسين ألثبات استخدام الغازات السامة لم يستطع التوصل إلى دليل محدد على ذلك إطالقـا

)١( 
بريطانيـــة منســـقة  –، وردت مصـــر قائلـــة بـــان االتهامـــات الموجـــه لهـــا مـــا هـــي إال عمليـــة أمريكيـــة 

103Fاستغلت ادعاء حكومة فيصل

ها لقبـول لجنـة دية اسـتعدا، وفي اليوم نفسه أبدت الحكومة المصـر )٢(
104Fتحقيق من قبل األمم المتحدة

نفى عبد الناصر نفيًا قاطعًا إن تكون بالده  ١٩٦٧شباط  ٥وفي  )٣(
قـد اســتخدمت الغــازات الســامة وقــال: (( فــي الماضــي والحاضــر أســتطيع أن أقــول إننــا لــم نســتخدم 

105Fالغازات السامة وال ننوي استخدامها مهما كانت الظروف ))

)٤( . 

                                                           
 . ١٠٢جريسون ، مصدر سابق ، ص )٤(
)٥( The Times in 1.10.1966. 
 .  ١٨٦) عبد الرزاق الزيدي ، المصدر السابق ، ص ٦(
 .   ٨١) االمارة ، المصدر السابق ، ص ٧(
 . ١٩٦٧شباط  ٧صحيفة الهدى ، في  )٨(
 . ٢٦٠اوبالنس ، المصدر السابق ، ص )١(
 . ١٩٦٧شباط  ١جريدة األهرام في  )٢(
)٣( The Times 12.2.1967.  
 . ٨١نقًال عن اإلمارة ، المصدر السابق ، ص )٤(
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أعلنت واشنطن ان من أهم أسباب عدم تجديدها التفاقية القمح مع مصر  ١٩٦٧آذار  وفي
سياســة التــي لحتــى اآلن هــو مســاندة االخيــرة للثــورة فــي الــيمن والجنــوب اليمنــي المحتــل ومعاداتهــا ل

106Fتنتهجها كل من السعودية واألردن

)٥( . 
ؤنفت الغارات المصرية استمر التصعيد العسكري بين األطراف المتصارعة في اليمن ، واست
أيــــار  ١٤و ١٢و  ١١علــــى القــــرى والمــــدن الســــعودية وخصوصــــًا نجــــران واشــــتدت خــــالل األيــــام 

١٩٦٧ 107F

الصـهيوني يسـير  –. وفي هـذا الوقـت بالـذات كـان الوضـع علـى سـاحة الصـراع العربـي )٦(
ســوري باتجــاه الحــرب مــن خــالل تزايــد التــوتر فــي المنطقــة ، واالشــتباكات الجويــة بــين الطيــران ال

، لـذلك تحـرك  ١٩٦٧واألردني من جهة والصهيونية من جهـة أخـرى طيلـة نيسـان وأيـار مـن عـام 
عن إغالق خليج العقبة ومضيق  ١٩٦٧أيار  ٢٢الرئيس المصري عبد الناصر سريعًا واعلن في 

تيـران بوجــه المالحــة الصـهيونية . ثــم قــام الكيـان الصــهيوني بعــدوان علـى القــوات والقواعــد الجويــة 
أدى إلــى خســارتها خســارة  كبيــرة ، ونــتج عنــه إربــاك فــي الوضــع  ١٩٦٧حزيــران  ٥مصــرية يــوم ال

108Fالعام وتدمير اآللة العسكرية المصرية التي بناها عبد الناصر على مدى سنوات طويلة

)٧( . 
109Fونتيجـــة لهـــذا العـــدوان نحـــى الملـــك فيصـــل وعلـــى الفـــور نزاعـــه مـــع عبـــد الناصـــر جانبـــاً 

)١(                                                                                                                                                                                      
110Fوأعلن وقوف السعودية الى جانب مصـر فـي المعركـة

ثـم أعلـن الملـك فيصـل ايضـًا عـن دخـول  )٢(
111Fية األراضــي األردنيــة لتشــارك فــي المعركــةالقــوات الســعود

، وبعــث رســائل تأييــد إلــى قــادة دول  )٣(
المواجهة في حربهم ضد الكيان الصهيوني وأمر وزير دفاعـه ، ان يبلـغ  وزيـر الـدفاع المصـري ، 

112Fان المملكـــة العربيـــة الســـعودية تضـــع كافـــة إمكاناتهـــا العســـكرية لمســـاندة مصـــر

حزيـــران  ٧وفـــي  )٤(

                                                           
 . ١٩٦٧اذار  ١٨جريدة األهرام في  )٥(
 . ٤٤٢-٤٤١احمد ، الدور المصري في اليمن ، ص ص )٦(
       , Henry Cattan, Palestine : The Arabs and Israelللتفاصيل حول هذا العـدوان راجـع  )٧(

  ( London, 2Ed, 1970) P.P.  91-134.                                                                              
    
 . ١٠٣جريسون ، المصدر السابق ، ص )١(
؛ منظمـة التحريـر  ١٢١، ص ١٩٧٥) ٣عبد الواحد راغب ( فيصل والعروبـة ) مجلـة الـدارة السـعودية ع( )٢(

) ١٩٦٧، (بيـــروت ،  ١٩٦٧ – ١٩٦٦الفلســـطينية ، اليوميـــات الفلســـطينية ، المجلـــد الرابـــع والخـــامس 
 . ٣٨٧، ص ١٩٦٧؛ الوثائق العربية لعام  ٥١٤ص

حزيران ، طلبـت األردن المسـاعدة مـن السـعودية ، فتوجـه لـواء  ٥يذكر انه في اليوم الذي بدأت فيه حرب  )٣(
جهز بكافة أسلحته المساندة ودخل األراضي األردنية ، عالوة على توجه لواءين من الحرس سعودي مدرع م

الـوطني الســعودي بكامــل أســلحتها إلــى األردن ، فلمــا وصــال الحـدود األردنيــة طلــب أليهمــا البقــاء حيــث همــا 
 . ٤١٤، السعودية ، ص ١٩٦٧يوليو  ]العالم العربي[حتى تصدر أوامر أخرى من القيادة ، سجل 

 المصدر نفسه . )٤(
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ومة السعودية للطائرات الحربية المصرية بالمرور من الـيمن عـن طريـق جـدة سمحت الحك ١٩٦٧
113Fإلى األراضي المصرية، بعد اتصال وزير الدفاع المصري بنظيره السعودي لهذا الغرض

)٥( . 
خسر العرب حرب حزيران ، وكـان مـن اهـم أسـباب هـذه الخسـارة نقـص االسـتعداد العسـكري 

114Fت الــذي اختــاره الكيــان الصــهيونيوعــدم اإلجمــاع العربــي عليهــا والتوقيــ

ودعــم الواليــات المتحــدة  )٦(
115Fغير المحدود للكيان الصهيوني 

)٧(. 
116Fوفي ظل هذه الظروف كانت جهود الوساطة السودانية

مستمرة لغرض حل األزمة اليمنية  )٨(
المصــري ، وفعــًال تمكــن رئــيس وزراء الســودان مــن أن يحقــق نهايـــة  –وٕانهــاء الصــراع الســعودي 

زار السعودية ووضع خطة للسالم ، ثم ناقشها مـع  ١٩٦٧آب  ٢٠هود الوساطة . ففي ناجحة لج
ــــي  ــــي  ١٩٦٧آب  ٢٩، وفــــي  ١٩٦٧آب  ٢٤عبــــد الناصــــر ف ــــة ف ــــد مــــؤتمر القمــــة العربي ــــم عق ت

117Fالخرطوم

واتفق الطرفان السـعودي والمصـري علـى تكـوين لجنـة ثالثيـة مهمتهـا معالجـة المشـكلة  )١(
ل انســـحاب القـــوات المصـــرية الموجـــودة فـــي الـــيمن ، ووقـــف عـــن طريـــق وضـــع الخطـــط التـــي تكفـــ

المســاعدات العســكرية المقدمــة مــن قبــل الســعودية للملكيــين ، وبــذل الجهــود لتمكــين اليمنيــين مــن 
االتحاد والعيش في تآلف وانسجام . وكان على اللجنـة ان تستشـير كـل مـن السـعودية ومصـر فـي 

والتوصـل إلـى تفـاهم ترضـاه األطـراف المعنيـة. وتـم كل ما يعرقل مساعيها بغية تـذليل الصـعوبات 
118Fاختيــار كــل مــن العــراق والمغــرب والســودان لتشــكيل اللجنــة المقترحــة فــي االتفاقيــة 

وبهــذا يكــون  )٢(
119Fالمصري في اليمن قد انتهى وعادت العالقات بشكل طبيعي بينهما  –الصراع السعودي 

)٣( . 
المصـري فحسـب  –لخالف السعودي على حل ا ١٩٦٧لم يقتصر مؤتمر الخرطوم في آب 

بل تطرق أيضًا إلى القضية الفلسطينية ونتج عن هذا المؤتمر موقف عربي موحد سمية بالالءات 
الثالثة وهي ( ال صلح مع الكيان الصهيوني وال تفاوض معه وال اعتراف به) مع التمسك بحقـوق 

                                                           
 . ٥٤٩المصدر نفسه ، ص )٥(
 . ١٦٠للتفاصيل حول أهم هذه األسباب راجع الشتيوي ، المصدر السابق ، ص )٦(
راجـع مصـطفى علـوي ((السـلوك األمريكـي  ١٩٦٧للتفاصيل حول دور الواليات المتحدة فـي حـرب حزيـران  )٧(

ن ، السياسـة األمريكيـة والعـرب (بيـروت ،مركـز )) فـي غسـان سـالمة واخـري ١٩٦٧حزيـران –في ازمة أيار 
 .  ١٦٤– ١٢٧) ص ص ١٩٩١دراسات الوحدة العريية

، باديـب ،  ١٩٦٦بدأت الوساطة السودانية على أثر فشل الوساطة الكويتيـة ابتـداء منـذ تشـرين الثـاني    )٨(
 . ١٥٦المصدر السابق ، ص

 . ١٥٦باديب ، المصدر السابق ، ص   )١(
 . ١٦٦-١٦٠مصدر السابق ، ص صمحجوب ، ال )٢(
)٣( Odah, op.cit, p. 313. 
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120Fالشعب الفلسطيني في أرضه ووطنـه

يـر فـي وضـع هـذه السياسـة وقـد كـان للملـك فيصـل دور كب )٤(
121Fوصياغتها بشكلها النهائي

)٥( . 
ايضًا تدهور االقتصاد المصـري ، ورغبـت مصـر فـي  ١٩٦٧لقد ترتب على عدوان حزيران 

وضــع حــد لهــدر الــدماء العربيــة فــي الــيمن ، فضــًال عــن  رغبــة الجمهــوريين اليمنيــين  البــارزين ، 
122Fللخالفات مع القوات الملكيـة باستثناء السالل وعبد اهللا جزيالن ، في إيجاد حل

، أمـا مـا يخـص )٦(
السعودية فإنها اعتبرت إن الكبرياء المصري قد تحطـم فـي حزيـران وٕانهـا لـم تعـد فـي وضـع يسـمح 
لها بتصـدير األفكـار الثوريـة أو مسـاندتها ، وانمـا يجـب عليهـا إصـالح أوضـاعها الداخليـة بعـد ان 

123Fخربتها الحرب

124Fلناصر قد (كسرت شوكته) اآلن، كما إنها اعتقدت ان عبد ا )٧(

)٨(. 
ويمكن زيادة عامل مهـم جـدًا فـي هـذا الموضـوع هـو عامـل األمـن بالنسـبة للسـعودية ، حيـث 

اصــبح مــن القـــوى المهمــة فـــي المنطقــة وكــان حجـــم قوتــه هـــذا  ١٩٦٧ان الكيــان الصــهيوني بعـــد 
حـال ال سـيما وان بالطبع على حساب تراجع النفوذ المصري لذلك لم تكـن السـعودية ترغـب بهـذا ال

الكيــان الصــهيوني قــد احتــل جزيرتــي تيــران وصــنافير الســعوديتين فــي هــذه الحــرب واصــبح خلــيج 
العقبــة تحــت الســيطرة الصــهيونية ، واصــبحت األراضــي الســعودية بمتنــاول نيــران األســلحة الخفيفــة 

الشــريفين ،  للكيــان الصــهيوني ، كمــا كــان لوقــوع القــدس الشــرقية ، اولــى القبلتــين وثالــث الحــرمين
تحـــــت نيـــــر االحـــــتالل الصـــــهيوني دور كبيـــــر فـــــي ضـــــرورة تـــــرك الخالفـــــات جانبـــــًا والتفـــــرغ لهـــــذا 

125Fالموضــوع

، وهــذا يفســر الــدعم المــالي الــذي بــدأت بــه الســعودية فــي مــؤتمر الخرطــوم فــي آب  )١(
لــدول المواجهــة ، حيــث ان عبــد الناصــر ذهــب إلــى المــؤتمر وفــي ذهنــه ان يقنــع األقطــار  ١٩٦٧
126Fة المنتجــة للــنفط بالحصــول علــى تعــويض لمــا فقــده نتيجــة الحــرب وإلغــالق قنــاة الســويسالعربيــ

)٢( 
وكــان فـــي ذهنـــه ايضـــًا (أي عبــد الناصـــر) رأي مختلـــف حـــول الحظــر النفطـــي مفـــاده ان األقطـــار 
العربية المنتجة للنفط لن تقبل بوقف إمدادات نفطها وٕاذا كان على العـرب ان يواصـلوا القتـال فـأن 

                                                           
   ,Paul Y. Hammonrd and Sedney S. Alexander؛  ١٦٢عسـه ، المصـدر السـابق ، ص )٤(

Political Dynamics in the Middle East (New York, 1966) p.66 ; Odah  , op.cit,      
p. 313.                                                                                                                               

 . ١٩٢الشتيوي ، المصدر السابق ، ص )٥(
 . ١٥٨باديب ، المصدر السابق ، ص )٦(
 . ١٥٦المصدر نفسه ، ص )٧(
)٨( Monroe, op.cit, p. 13 .  
)١(Odah , op.cit, p.13. 
 . ٢٤٢) ص  ١٩٧٥هيكل ، الطريق الى رمضان ، ترجمة يوسف الصباغ ،(بيروت محمد حسنين  )٢(
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127Fد ان يتدفق خصوصًا اذا أمكن تخصيص جزء من عوائده لدعم     المعركة النفط الب

، وكانت )٣(
هذه صيغة لحل وسط تلقفها الملك فيصل العادة ضخ النفط ، الذي توقف بسـبب عـدوان حزيـران 
، لكـــي يـــتمكن مـــن الحصـــول علـــى األمـــوال لـــدعم دول المواجهـــة وخصوصـــًا مصـــر ، الســـيما اذا 

مليــون  ١٣٥ة المنتجـة للـنفط قـد تعهـدت فـي مـؤتمر الخرطـوم بـدفع مبلـغ علمنـا أن األقطـار العربيـ
128Fجنيــه إســترليني ســنوياً 

مليــون  ٣٠مليــون وليبيــا  ٥٥مليــون منهــا والكويــت  ٥٠تتحمــل الســعودية  )٤(
129F

واصــبحت الســـعودية بســـبب هـــذا الموقـــف مـــن أهـــم الـــدول فـــي دعـــم دول المواجهـــة مـــع الكيـــان  )٥(
 ذا الموضوع وبدأت بجمع األموال .الصهيوني ألنها هي التي تبنت ه

خطــًا فاصــًال صــريحًا يســجل نهايــة الفتــرة التــي هيمنــت فيهــا  ١٩٦٧لقــد كانــت نهايــة حــرب 
على السياسة السعودية الخوف من االتجاه القومي العربي بزعامة جمال عبـد الناصـر ، حيـث ان 

إلـى تبنـي موقـف ضخامة الهزيمة التي تعرضت لها مصر فـي حـرب حزيـران دفعـت عبـد الناصـر 
اكثــر اعتــداًال ، ولــم تعــد لديــه الرغبــة فــي المخــاطرة بحــرب أخــرى مــع الكيــان الصــهيوني مــالم يكــن 

 مستعدًا بشكل افضل لكسبها .
وهكذا تغيرت السياسة الخارجية السعودية من (سياسة رد الفعل) التي كانت تعنى بالحد من 

السـعودية وفـي الـدول المجـاورة ، إلـى (سياسـة تأثير الناصرية والحركات الثورية األخرى في داخل 
الفعل) التي ال تهتم فقط بإدامة وتقوية األنظمة التي تربطها معها مصالح مشتركة بل تهـتم كـذلك 
بنشر المبادئ والمثاليات السعودية وبحماس إلـى بـالد ال تكـاد تقـع ضـمن دائـرة المصـالح المباشـرة 

حيـــث وفـــرت حـــرب حزيـــران فرصـــة للســـعودية لتمـــد  )١(130Fاللســـعودية مثـــل الباكســـتان والفليبـــين وغيرهـــ
131Fتأثيرها المحافظ بشكل واسع على الساحة السياسية العربية والدولية

)٢(  . 
  

 : األمريكية- السعودية  على العالقات  واثرها١٩٦٧حرب حزيران 

                                                           
 . ٥٩) ص١٩٩٢محمد حسنين هيكل ، حرب الخليج وأوهام القوة والنصر ،(لندن  )٣(

   ٧٢) ص١٩٨٢السيد عليوه ، الملك فيصل والقضية الفلسطينية (الرياض ، دارة الملك عبد العزيز      )٤(
hafiz , op.cit , p. 57.    ؛ 

)٥( Joe Stork, Middle East Oil and energy crisis ( U.S 1975)p. 116 .  
)١( Adeed Dawisha, (( Internal Values and Exterral Threats: the Making of 

Saudi Foreign Policy )) ORBIS A journal of world affairs, Spring 1979 , p. 124.   
            

)٢(  Ghassan Salameh (( Saudi Oil and the U.S special Relationship under    
stress )) MERIP Reports, No. 91 , October 1980, p.25.                                               
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السعودية حيث انضمت  -تأثيرًا مباشرًا على العالقات األمريكية ١٩٦٧أثرت حرب حزيران 
عودية إلى العراق والكويـت فـي فـرض حظـر علـى شـحن الـنفط إلـى الواليـات المتحـدة وبريطانيـا الس

132F

133Fحزيـــران أغلقـــت الســـعودية آبارهـــا النفطيـــة ، وعلقـــت شـــركة ارامكـــو كـــل اعمالهـــا  ٧. ففـــي  )٣(

)٤( 
وأوقــف العمــل فــي مصــفى راس تنــورة علــى ســاحل الخلــيج العربــي وأوقــف الضــخ ايضــًا فــي خــط 

134Fلن راديو الرياض ان السعودية ستوقف كل صادراتها النفطيةالتابالين ، وأع

)٥( . 
وقد سببت هذه السياسة السعودية ، إنزعاجًا لدى األوساط الرسمية األمريكية ، على الرغم مـن ان 
تأثيرها لم يكن واضحًا مـن الناحيـة الواقعيـة . وخشـية مـن تشـديد اإلجـراءات التـي قـد تتبعهـا الـدول 

ــنفط إلــى الواليــات المتحــدة وحلفائهــا ، فقــد أعلنــت العربيــة المنتجــة للــ نفط للحيلولــة دون وصــول ال
135Fالحكومة األمريكية حالة الطـوارئ النفطيـة تحسـبًا لمسـتجدات قـد تحصـل

. أي ان تـأثير الحظـر  )٦(
كان على المستوى المعنوي وان االنزعاج األمريكي الذي صاحبه إنمـا كـان نابعـًا مـن الخـوف مـن 

يتطـور عـن هـذا الموضـوع مـن إجـراءات وأسـاليب تحـول دون وصـول الـنفط إلـى  المستقبل ومـا قـد
 الواليات المتحدة في حالة استمراره . 

ومــع ذلــك امتنــع الملــك فيصــل عــن القيــام بــأي عمــل قــد يضــر بالمصــالح الحيويــة األمريكيــة 
عـن ذلـك  بشكل خطير ، ولم تقطع السـعودية العالقـات الدبلوماسـية مـع الواليـات المتحـدة ، فضـال

السـتمرار عملياتهـا  ١٩٦٧حزيـران  ١٠فقد اعطى السعوديون شركة ارامكـو الضـوء األخضـر فـي 
136Fفي السعودية مادام النفط اليتم إرساله إلى الواليات المتحدة وبريطانيـا 

اال انـه وعلـى الـرغم مـن  )١(
رنـا وذلـك ألن الـنفط هذه اإلجراءات السعودية لم تتأثر الواليات المتحدة كثيرًا بهـذا الموقـف كمـا ذك

 كان يصلها عن طريق طرف ثالث أي ان النفط يباع في مكان ثم ينقل 
137Fمـن هــذا المكـان إليهــا 

138F، ولـم يتــأخر وصـول اإلمــدادات النفطيـة اليهــا سـوى ثمانيــة أيــام)٢(

أي ان  )٣(
عملية فرض الحظر لم تؤذي الدول التي فرض عليها الحظر ألنها وجدت الـنفط فـي مكـان  آخـر 

ــنفط لــم تســتطع االســتمرار فــي وقــف أو تخفــيض الــواردات ألن ، ثــم ا ن الــدول العربيــة المنتجــة لل
(النفط يشكل مصدر دخلها األساسي. 

139F

٤( 

                                                           
 . ١٠٣جريسون ، المصدر السابق ، ص )٣(
)٤( London Times Intelligence , voI. 20, June 7, 1967. 
 . ١٩٦-١٩٥الشتيوي ، المصدر السابق ، ص ص  )٥(
 . ١٠٣جريسون ، المصدر السابق ، ص )٦(
 .١٠٣جريسون ، المصدر السابق ، ص )١(
 . ٣٠٧) ص  ١٩٧٥ايغور بليايف وافغيني بريماكوف ، مصر في عهد عبد الناصر (بيروت ،  )٢(
 . ٤١٥سالمة ، المصدر السابق ، ص  )٣(
)٤ (  Lacey , op. Cit., p. 389 .   
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آب  ٢٣وفــي خضــم مناقشــة خطــة الســالم إلنهــاء الحــرب فــي الــيمن تلقــى الملــك فيصــل فــي 
األراضـــي رســـالة مـــن الـــرئيس األمريكـــي وعـــده فيهـــا بـــان تنســـحب القـــوات الصـــهيونية مـــن  ١٩٦٧

العربية المحتلة ، والواقع ان الرئيس جونسون تعهد بتأمين هذا االنسحاب ، بشرط ان يقبل العرب 
بعض الترتيبات والتي أهمها حق كل شعب في حياتـه الوطنيـة ، وتـأمين العدالـة  لالجئـين العـرب 

ان االسـتقالل ، وحرية المرور في الممـرات المائيـة الدوليـة والحـد مـن سـباق التسـلح المـدمر، وضـم
140Fالسياسي وسالمة األراضي لجميع البلـدان فـي المنطقـة

. ومـن خـالل مضـمون هـذه الرسـالة نـرى )٥(
ان الــرئيس األمريكــي يؤكــد علــى ضــمان أمــن الكيــان الصــهيوني ووجــوده ، ويوضــح للملــك فيصــل 

ي بـــأن علـــى العـــرب االعتـــراف بـــالواقع وبوجـــود هـــذا الكيـــان وفـــي المقابـــل يتعهـــد الـــرئيس األمريكـــ
بانسحاب الكيان الصهيوني من األراضي العربية المحتلة ، إذن وضع الرئيس األمريكي نفسه هنا 
موضــــع المفــــاوض المتحيــــز ولــــيس موضــــع الطــــرف الحيــــادي الــــذي يرتكــــز علــــى أســــاس العــــدل 

 واألنصاف . 
وقد بلغت أهمية الرسائل ، بين الملك فيصل والرئيس جونسون ، ان جعل الرئيس األمريكي 

مــن الســفير األمريكــي فــي الســعودية ان يتصــل بــه مباشــرة فــي البيــت األبــيض فــي جميـــع يطلــب 
141Fرسائله وبرقياته

)١( . 
تم استئناف شحن الـنفط إلـى الواليـات المتحـدة مباشـرة ، تنفيـذ لالتفـاق  ١٩٦٧أيلول  ٢وفي 

142Fالــذي تــم فــي مــؤتمر الخرطــوم

يس . وفــي أيلــول أيضــًا كــان الملــك فيصــل يفكــر باالتصــال بــالرئ )٢(
143Fالصهيوني -األمريكي لغرض شرح وجهة النظر العربية بخصوص الصراع العربي 

)٣( . 
وعنـــدما اتهمـــت الواليـــات المتحـــدة بأنهـــا شـــاركت عمليـــًا فـــي االعتـــداء علـــى األردن ومصـــر 
وســــوريا ، نوهــــت الحكومــــة الســــعودية للســــفير األمريكــــي لــــديها ، بأنــــه (( فــــي حالــــة ثبــــوت هــــذه 

ألمريكية داخل المملكة ستضطر إلى إقفـال مكاتبهـا )) ، وابلـغ أيضـًا (( االتهامات فان الشركات ا
ان اإلســـاءة موجهـــة لـــيس للـــدول العربيـــة االشـــتراكية كأنظمـــة ، بـــل لـــدول أخـــرى تعتبرهـــا واشـــنطن 
صديقة بينما هي لم تحـافظ علـى مـدى هـذه الصـداقة )) واكـدت لـه (( إن إجـراء صـلح مـع الكيـان 

144Fتمال وال يمكن أن يتم إال على حساب مجزرة     عربية ))الصهيوني هو امر بعيد االح

)٤( . 
اتصــل الملــك فيصــل بــالرئيس جونســون ، بنــاء علــى تكليــف  ١٩٦٧تشــرين االول  ١٤وفــي 

سابق من مؤتمر القمة العربيـة الـذي عقـد فـي الخرطـوم ، لشـرح وجهـة النظـر العربيـة فـي الصـراع 
                                                           

 . ١٩٦٧آب  ٢٣؛ جريدة الحياة اللبنانية في  ٤٤٧، ص ١٩٦٧آب  ]العالم العربي[سجل  )٥(
 .  ٤٤٧، ص ١٩٦٧آب  ]العالم العربي[سجل  )١(
)٢(Odah , op.cit, p. 314. ١٠٤؛ جريسون ، المصدر السابق ، ص . 
 . ١٩٦٧ايلول  ١٤جريدة األهرام في  )٣(
 . ١٩٦٧ايلول  ١٦؛ جريدة الصفاء اللبنانية في  ٤٩٧، ص ١٩٦٧أيلول  ]بيالعالم العر [سجل  )٤(
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145Fالل المؤتمرالصهيوني كما آلت إليه المناقشات خ –العربي 

، وفـي أول مـؤتمر صـحفي للملـك  )٥(
، أوضح الملك فيصل ان الـدول  ١٩٦٧فيصل بعد حرب حزيران والذي عقده في تشرين االول   

146Fالصهيوني ، وانه يجب عليها إنهاء ذلـك الصـراع –الكبرى هي المسؤولة عن الصراع  العربي 

)٦( 
ورة صحيحة إلـى العـالم فـان هـذا ال وأضاف(( انه حتى وٕان لم يستطع العرب إيصال صوتهم بص

هــي المعتديــة منــذ بدايــة المشــكلة وهــي التــي شــردت   ]اســرائيل  [يعنـي ان يســلب حقهــم علمــًا ان  
147Fالشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه))

)٧( . 
طالب الملك فيصل الكيان الصهيوني عن طريق الواليات المتحـدة بإعـادة  ١٩٦٨وفي أيار 

المملكة العربية السعودية ، واصر على إنهـا أرض سـعودية ، وقـد رد  جزيرتي تيران وصنافير إلى
الكيان الصهيوني بأنه يحتل الجزيرتين لضمان مصالحه حتـى قيـام تسـوية سـلمية للصـراع العربـي 

148Fالصـــهيوني -

، فـــي هـــذا الوقـــت كانـــت الواليـــات المتحـــدة مشـــغولة باالنتخابـــات الرئاســـية التـــي  )١(
الحكم ، وكان الـرئيس األمريكـي الجديـد يثيـر مخـاوف  إلى R . Nixonأوصلت ريتشارد نيكسون 

ان التـوازن العسـكري فـي (الشـرق األوسـط) يجـب  ١٩٦٨الحكومة السعودية بسبب قوله في أيلول 
149Fان يميــل لصــالح (إســرائيل)

إال انــه بعــد فتــرة قصــيرة مــن دخولــه البيــت األبــيض أي فــي كــانون  )٢(
 -ان إدارتــه ســتتخذ نهجــًا جديــدًا تجــاه الصــراع العربــي  أشــار الــرئيس نيكســون إلــى ١٩٦٩الثــاني 

150Fالصــــــهيوني

ــــــرئيس األمريكــــــي حــــــاول ان يطمــــــئن العــــــرب مــــــن خــــــالل االقــــــوال )٣( ــــــدو ان ال . ويب
والتصريحات ليس إال ، حيث لم يصاحب هذه التصريحات أي خطـوة عمليـة ولـم تتخـذ إدارتـه أي 

، ولــم يكـن تــأثير اللــوبي الصــهيوني  الصــهيوني –تجــاه الصــراع العربـي  -كمــا قـال  –نهـج جديــد 
 بعيدًا عن اتخاذ مثل هذا الموقف .

اســتقبل الزعمــاء العــرب تصــريح الــرئيس األمريكــي الجديــد علــى انــه بــادرة تبعــث علــى األمــل 
فـــي ان الواليـــات المتحـــدة قـــد تقلـــل دعمهـــا للكيـــان الصـــهيوني ، وكـــان رد فعـــل الملـــك فيصـــل هـــو 

151Fالتفاؤل الحـذر

يصـل لمـس فـي تصـريح الـرئيس األمريكـي هـذا عـدم الجديـة ، وان ، ألن الملـك ف )٤(

                                                           
إلـى   ١٩٦٧تمـوز  ١مـن  ٦مركز األبحاث ، منظمـة التحريـر الفلسـطينية ، اليوميـات الفلسـطينية ، مجلـد  )٥(

 . ٢٠١) ، ص١٩٦٧، ( بيروت  ١٩٦٧تموز ٣١
)٦( Financial Times 17 October 1967. 
 . ٢٦٩، ص ١٩٦٧تموز  ٣١إلى  ١٩٦٧تموز  ١من  ٦ية ، مجلد اليوميات الفلسطين )٧(
ــاب الســنوي للقضــية الفلســطينية لعــام  )١( ــروت ، ١٩٦٨مؤسســة الدراســات الفلســطينية ، الكت )  ١٩٧١( بي

 . ١٥٩ص
 . ١٠٨جريسون ، المصدر السابق ، ص )٢(
 المصدر نفسه . )٣(
 .  ١٠٨جريسون ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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الهـــدف منـــه لغـــرض كســـب بعـــض األوســـاط الماليـــة واالقتصـــادية التـــي ضـــاقت ذرعـــًا مـــن تســـلط 
األوســـاط اليهوديـــة والصـــهيونية داخـــل الواليـــات المتحـــدة ممـــا جعـــل سياســـة الدولـــة تتفـــق ومصـــالح 

152Fقتصاد من غير اليهود بالدرجة الثانيةهؤالء بالدرجة األولى ثم مصالح رجال المال واال

)٥( . 
وبســـبب الموقـــف االمريكـــي المؤيـــد للكيـــان الصـــهيوني ورد الفعـــل الســـعودي علـــى ذلـــك تلقـــى 
وزير الداخلية السعودية األمير فهد بن عبد العزيز دعوة رسمية من وزير الخارجية األمريكي ولـيم 

١٩٦٩ي تشـــرين االول   الواليــات المتحـــدة فــلزيـــارة   William Rogersروجــرز   153F

، وقـــد زار  )٦(
حيـث أجتمـع مـع وزيـر الخارجيـة ومسـاعده  ١٩٦٩تشـرين االول  ١٣األمير فهد واشنطن في يـوم 

لشــــؤون ( الشــــرق األوســــط ) وجنــــوب أســــيا وحضــــر هــــذا االجتمــــاع عمــــر الســــقاف وزيــــر الدولــــة 
ات المتحــدة. وتنــاول الســعودي للشــؤون الخارجيــة ، وابــراهيم الســويل الســفير الســعودي لــدى الواليــ

الصــهيوني حيــث حــاول األميــر فهــد إقنــاع واشــنطن بســلوك  –االجتمــاع موضــوع الصــراع العربــي 
سياسة متوازنة تجاه هذا الصراع ، وتنبيههـا إلـى المأسـاة الراهنـة للشـعب الفلسـطيني واسـتعداد هـذا 

األمريكيـة إلـى خطـورة  الشعب للقتال مع الجيوش العربيـة لوضـع حـد لهـذه المأسـاة ، وتنبيـه اإلدارة
154Fالصهيونية على العرب وغيرها

وحذر بان السعودية سوف تواصل دعمها للفدائيين الفلسطينيين  )١(
155Fالستعادة حقوقهم إذا لم تتخذ اإلدارة األمريكية موقفًا من شأنه إنهاء المشكلة 

)٢( . 
ان المملكـة  التقى األمير فهد مع الرئيس نيكسون وأكد لـه (( ١٩٦٩تشرين االول  ١٦وفي 

العربية السعودية ستواصل دعمها للنضال الفلسطيني ، وترفض الوجود الصهيوني فـي المنطقـة)) 
وأضــاف أيضــًا ((ان موقــف الواليــات المتحــدة المؤيــد للكيــان الصــهيوني هــو المســؤول عــن تــدهور 

156Fالوضع فـي المنطقـة)) 

إلدارة ، وعلـى الـرغم مـن عنـف اللهجـة التـي تحـدث بهـا األميـر فهـد مـع ا)٣(
األمريكية إال ان هذه اإلدارة كانت مدركة تمامًا ان هذا الكالم ال يستند إلى مرتكزات قويـة وانـه ال 

 يتعدى الجانب اإلعالمي والهدف منه رفع مكانة المملكة على المستويين العربي واإلسالمي .
(( ليس في  لهذا حاول الرئيس األمريكي امتصاص الزخم السعودي هذا فقط بالتأكيد له بان

وان سياسته تجاه المنطقة تنطلـق مـن أيجـاد منـاخ   ]إسرائيل [ نية حكومته ان تقدم أي مساعدة لـ 
157Fمالئم لسياسة متوازنة بين األطراف المتصارعة ))

، وفي ختام اللقاء تمنـى األميـر فهـد للـرئيس  )٤(

                                                           
 . ١٩٦٩تشرين االول  ١٢لبنانية في الجريدة ال )٥(
 . ١٣٩، ص ١٩٦٩ديسمبر  –أكتوبر  ]العالم العربي[سجل  )٦(
تشــرين  ١٤، جريــدة النهــار البيروتيــة فــي  ١٤٢، ص ١٩٦٩ديســمبر  –أكتــوبر  ]العــالم العربــي[ســجل  )١(

 .  ١٩٦٩االول  
 . ١٩٦٩تشرين االول  ١٩صحيفة البالد السعودية في  )٢(
 . ١٤٢، ص ١٩٦٩ديسمبر  –أكتوبر   ]م العربيالعال[سجل  )٣(
 . ١٩٦٩تشرين االول  ٢٤جريدة الحياة اللبنانية في  )٤(
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الصـهيوني مبنيـة علـى  –ي األمريكي (( النجاح في الجهود التي يبذلها إليجاد تسوية للنزاع العربـ
158Fأساس العدل واألنصاف)) 

، وبعد نهاية اللقاء صرح األمير فهد للصحفيين قائًال بأنه (( يعتقد  )٥(
واضـاف ))  ]الشـرق االوسـط  [بان هناك خطرًا حقيقيـًا مـن نشـوب الحـرب مـرة أخـرى فـي        
159F)) ((ان ما تريده الدولة العربية هو العدل واألنصاف واعادة حقوقها

)٦( . 
ومن اجل تقويـة التضـامن العربـي والوقـوف علـى مـدى إمكانيـة مصـر لبنـاء قوتهـا العسـكرية 

كـــانون األول   ٢٠ – ١٨، زار الملـــك فيصـــل مصـــر فـــي الفتـــرة مـــا بـــين  ١٩٦٧بعـــد تـــدميرها فـــي 
وتباحث مع الرئيس المصري حول التطورات في الوطن العربي بما فيهـا تطـورات القضـية  ١٩٦٩

ة ، وأكدا خالل االجتماع أيضًا تأييدهما للدور الذي يضطلع به العمل الفـدائي مـن أجـل الفلسطيني
تحريــر األرض الفلســطينية ، وناقشــا أيضــًا تطــورات الموقــف الــدولي وبالــذات فيمــا يتعلــق بالصــراع 

160Fالصهيوني -العربي 

)١( . 
ط ) أعلنهـا وزيـر وفي هذه األثناء تقدمت الواليات المتحدة بخطة للسالم في ( الشـرق األوسـ

161Fخارجيتها وليم روجرز

، إال ان هـذه الخطـة فشـلت بسـبب رفـض  ١٩٦٩كـانون االول   ١٩في  )٢(
االتحـــاد الســـوفيتي لهـــا علـــى اعتبـــار إنهـــا نصـــت علـــى التفـــاوض حـــول كافـــة التفاصـــيل والشـــروط 

ت بصورة مباشرة بين األقطار العربيـة والكيـان الصـهيوني بشـكل منفـرد ولـيس ضـمن إطـار مباحثـا
162Fالدولـــة األربـــع العظمـــى

، وكـــذلك رفـــض مصـــر لهـــا وعـــدم رغبـــة رئـــيس مجلـــس األمـــن القـــومي  )٣(
163Fاألمريكي هنري كيسنجر  في نجاحها بسبب العداء الكبير بينه وبين وزير الخارجية 

)٤( . 

                                                           
 . ١٩٦٩تشرين االول  ١٧صحيفة البالد السعودية في  )٥(
 المصدر نفسه . )٦(
يــة ( بيــروت ، الجامعــة اللبنان ١٩٦٩مؤسســة الدراســات الفلســطينية ، الوثــائق العربيــة الفلســطينية لعــام  )١(

 . ٥١٩) ص ١٩٧١
 ٤تضمنت هذه الخطة ألول مـرة فقـرة صـريحة تـنص علـى انسـحاب الكيـان الصـهيوني إلـى حـدود مـا قبـل  )٢(

في صحراء سـيناء مقابـل اعتـراف مصـر بـه وٕانهـاء لحالـة الحـرب ودعـا روجـرز إلـى تسـوية  ١٩٦٧حزيران 
لغربيـة ومسـتقبل القـدس الموحـدة أوسع تشمل اجراء مفاوضات بين الكيان الصهيوني واألردن حول الضفة ا

ــه مــن رد فعــل علــى كــل  ومشــكلة الالجئــين الفلســطينيين ، للتفاصــيل حــول الخطــة ومالبســاتها ومــا احدثت
المستويات راجع سيمور هيرش ، ثمن القوة : سنوات كيسـنجر فـي البيـت األبـيض ، ترجمـة خالـد إسـماعيل 

 .  ٢٤١-٢٣٤) ص ص ٢٠٠٠الحكمة ، الصفار ومراجعة عبد الوهاب القصاب ، ( بغداد ، بيت 
 . ٢٤١المصدر نفسه ، ص )٣(
 . ١٢٨-٧١للتفاصيل حول هذا الموضوع راجع المصدر نفسه ، ص ص )٤(
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164Fبعد فشل خطة روجرز واستمرار حرب االستنزاف 

أعلـن روجـرز فـي مـؤتمر صـحفي فـي  )٥(
يــــات المتحــــدة األمريكيــــة قــــدمت مبــــادرة سياســــية جديــــدة لــــدفع العــــرب ان الوال ١٩٧٠حزيــــران  ٢٥

والصــهاينة لوقــف إطـــالق النــار ، وبــدء المفاوضـــات تحــت إشــراف مبعـــوث األمــم المتحــدة كونـــار 
٢٤٢لقــرار مجلــس األمــن الــدولي رقــم  طبقــاً  Cunnor Jarringيــارنج  165F

وقــد تضــمنت المبــادرة  )١(
راف المعنية ، بالسالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي فقرات تحدثت عن اإلقرار ، من جانب األط

لــدول الصــراع ، كمــا نصــت علــى االنســحاب الصــهيوني مــن األراضــي العربيــة المحتلــة فــي عــام 
166Fمقابل إنهاء حالة الحرب بين الطرفين ١٩٦٧

)٢( . 
وبناًء على ذلك تحرك الملك فيصل سريعًا ووضـع شـروطًا لتحقيـق السـالم فـي المنطقـة وفقـًا 
للمبــادرة األمريكيــة هــذه وقــد تضــمنت هــذه الشــروط التأكيــد علــى انســحاب الكيــان الصــهيوني مــن 

 ٦األراضـــي العربيـــة المحتلـــة بمـــا فيهـــا القـــدس ، وضـــمان حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني . وقـــال فـــي 
ان أي تســوية للقضــية الفلســطينية يجــب أن تأخــذ بعــين االعتبــار مســتقبل الشــعب  ١٩٧١نيســان 

علــن عمـــر الســقاف وزيـــر الدولــة الســـعودي للشــؤون الخارجيـــة ان المملكــة العربيـــة الفلســطيني ، وا
السعودية لن تعارض اذا ما توصلت مصـر واألردن والكيـان الصـهيوني الـى تسـوية ، ولكـن يجـب 
ان تراعى حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه ، وٕانها تعمل العادة األرض العربية واعادة 

167Fهلهالحق الفلسطيني الى أ

)٣( . 
، إقنـــاع الســـعودية بخطـــة الســـالم األمريكيـــة  ١٩٧١حاولـــت اإلدارة األمريكيـــة ، خـــالل عـــام 

الخاصة ( بالشرق األوسط ) فقد زار وزير الخارجية األمريكي السعودية واجتمع مع الملـك فيصـل 
وشــدد الـوزير علــى حسـن النوايــا األمريكيـة وحــاول ان يشـرح للملــك  ١٩٧١أيـار  ١٢بالريـاض فــي 

ـــة اإلدارة األمريكيـــة فـــي مواجهـــة الكيـــان  ـــة التـــي تحـــد مـــن مرون فيصـــل العوامـــل السياســـية الداخلي

                                                           
قامت مصر بإعادة بناء جيشها وأعلنت عن استمرار حالة الحرب مع الكيـان الصـهيوني  ١٩٦٧بعد حرب  )٥(

ات العسـكرية والمواقـع األخـرى واشـتدت هـذه الغـارات حيث استمرت الغارات المتقابلة بـين الطـرفين علـى القـو 
 .  ٢٢٤، ص نفسهوسميت هذه الحرب بحرب االستنزاف ، المصدر  ١٩٧٠و  ١٩٦٩في العامين 

وقد نص هذا القرار علـى انسـحاب  ١٩٦٧تشرين الثاني    ٢٢صدر هذا القرار عن األمم المتحدة بتاريخ  )١(
واالعتراف بسيادة كل دولة فـي المنطقـة  ١٩٦٧التي احتلها في عام  الكيان الصهيوني من األراضي العربية

، وأكــد علــى ضــمان حريــة المالحــة فــي الممــرات المائيــة الدوليــة وتحقيــق تســوية عادلــة لمشــكلة الالجئــين 
وٕايجاد مناطق منزوعة السالح بين الـدول المتحاربـة ، للتفاصـيل راجـع جـورج طعمـة ( مراجعـة وتحقيـق ) ، 

،     ( بيــروت ،  ١٩٧٤ – ١٩٤٧ ]االســرائيلي[ –م المتحــدة بشــأن فلســطين والصــراع العربــي قــرارات األمــ
 .   ١٩٨-١٩٧) ص ص ١٩٧٥،  ٢مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ط

 .  ١٦٣) ، ص ١٩٧٧، ( بغداد  ١٩٧٣ – ١٩٥٢ ]اسرائيل[الحرب مع و عمر الخطيب ، مصر  )٢(
 . ١٦٧الشتيوي ، المصدر السابق ، ص )٣(
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الصهيوني ، كما سلم إلى الملك فيصل خطابًا من الرئيس األمريكي نيكسون يتعهد فيه باستعداده 
168Fألن يسهم بدور في التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة ، ويدعو الملك لزيارة واشنطن

)٤(   . 
وبناًء على دعوة الرئيس األمريكي هذه قام الملك فيصل بزيارة إلى الواليات المتحدة في يوم 

١٩٧١أيــــار  ٢٧ 169F

وقــــد اســــتغرقت خمســــة أيــــام تباحــــث خاللهــــا مــــع الــــرئيس األمريكــــي نيكســــون  )١(
170Fبخصــوص القضــية الفلســطينية 

وشــرح الملــك فيصــل للــرئيس األمريكــي وجهــات النظــر العربيــة  )٢(
ي ( الشـرق األوســط ) مشـددًا علـى اهتمامــه بمسـتقبل القــدس وقـال (( ان العــدوان بصـدد الوضـع فــ

الذي تعرضت له الدول العربية في الوقت الحالي ، يحتاج اهتمامك سيادة الـرئيس واهتمـام شـعبك 
((171F

، وحســب تعبيــر الســـكرتير الصــحفي للبيـــت األبــيض فــان الملـــك فيصــل عبـــر عــن اهتمامـــه  )٣(
س المقدسـة ، أمـا الـرئيس نكسـون مـن جانبـه فقـد أكـد (( تفـاني الواليـات الخاص بوضع مدينة القـد

172Fالمتحــدة فــي البحــث عــن ســلم عــادل ودائــم فــي الشــرق األوســط ))

. وعلــى الــرغم مــن كثــرة وقــوة  )٤(
التصـــريحات األمريكيـــة هـــذه والتـــي تبـــدو ألول وهلـــة بأنهـــا ســـوف تنهـــي الموضـــوع ، إال إنهـــا مـــن 

أي تحـــرك وانمـــا قصـــد بهـــا تهدئـــة خـــواطر العـــرب فقـــط ، حيـــث ان  الناحيـــة الواقعيـــة لـــم يصـــاحبها
173Fعملية صنع القرار األمريكي تمر بمجموعة من العمليات المعقـدة 

، وتتـأثر بكثيـر مـن العوامـل  )٥(
 في مقدمتها جماعات الضغط الصهيوني .

تباحــث الملــك فيصــل مــع وزيــر الخارجيــة األمريكــي حــول الموضــوع  ١٩٧١أيــار  ٢٨وفــي 
ث أكد الملك على ان االنسحاب الصهيوني من األراضي العربية المحتلة يجب ان يسبق نفسه حي

الصــهيوني ، واعلــن انــه لــن يقبــل بــأي حــل جزئــي للقضــية  –ايــة تســوية ســلمية للصــراع العربــي 
174Fالفلسطينية ، وانه يطالـب بتسـوية شـاملة ومنصـفة لهـذا الموضـوع 

إال ان هـذه الزيـارة  لـم تسـفر  )٦(
(مة عن نتيجة ها

175F

٧( . 
                                                           

 . ١١٠ريسون ، المصدر السابق ، صج )٤(
ــي  )١( ــة تجــاه الصــراع العرب ــو بكــر ســعودي ، السياســة األمريكي ــة أب ،         ١٩٧٣ – ١٩٦٧ ]اإلســرائيلي[ –هال

 .  ١٠٠) ص ١٩٨٣( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية 
 .  ٣٥١-٣٥٠)،ص صعيد مسعود الجهني ، فيصل بن عبد العزيز قائد امة ورائد جيل (د . ت ، د. م  )٢(
)٣(Odah  , op.cit, p.320. 
 . ٤٤٢-٤٤١، ص ص ١٩٧١يونيو   –أبريل  ]العالم العربي[سجل  )٤(
للتفاصيل حول صنع القرار األمريكي راجع فواز جرجس ، السياسة األمريكية تجـاه العـرب : كيـف   تصـنع  )٥(

 ) . ١٩٩٨؟ ومن يصنعها ، ( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 
)  ١٩٧٥، (بيــروت ،  ١٩٧١مؤسســة الدراســات الفلســطينية ، الكتــاب الســنوي للقضــية الفلســطينية لعــام  )٦(

 .  ٤٤٢، ص ١٩٧١يونيو  –، أبريل  ]العالم العربي[؛ سجل  ٨٨ص
العــالم [، للتفاصـيل حــول زيـارة فيصــل للواليـات المتحــدة راجـع ســجل ١١٠جريسون،المصـدر الســابق ، ص) ٧(

 .  ٤٤٢-٤٤١، ص ص١٩٧١سبتمبر-اغسطس–يو يول  ]العربي
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بزيــارة  Sperew Agenyeقــام نائــب الــرئيس األمريكــي ســبيرواغنيو  ١٩٧١تمــوز  ٨وفــي 
 إلى المملكة العربية السعودية ، وتباحث مع الملك فيصل في موضوع الصراع  العربي 

176Fالصهيوني إال ان هذه المباحثات لـم تتوصـل إلـى نتيجـة أيضـًا  –

، لـذلك فقـد صـرح اغنيـو بعـد  )١(
في أديس أبابا بان إدارة نيكسون سوف لـن تمـارس ضـغطًا علـى (إسـرائيل ) لالنسـحاب ثالثة أيام 

واضاف بأنه قـد أوضـح هـذا الموقـف للقـادة السـعوديين قـائًال لهـم (( لـيس هنـاك سـبيل أمامنـا لكـي 
177Fنلعــب مثــل هــذا الــدور ))

فقــد كانــت اإلدارة األمريكيــة عــاجزة ببســاطة عــن تعــديل سياســتها إزاء  )٢(
178Fصهيوني بشكل كاف لتهدئة المخاوف السعوديةالكيان ال

)٣( . 
دفع الموقف األمريكي هذا الملك فيصل إلى تحذير الواليات المتحدة من ان سياستها ستدفع 
ـــات  ـــاء الوالي ـــة لحلف ـــة للتحـــول نحـــو االتحـــاد الســـوفيتي ، وســـتجلب الكارث ـــدول العربي ـــة ال فـــي النهاي

179Fالمتحــدة فــي المنطقــة

دة لــم تأخــذ التحــذير الســعودي هــذا مأخــذ الجــد ولــم إال ان الواليــات المتحــ )٤(
180Fيحــدث أي تحــول مهــم فــي السياســة األمريكيــة بخصــوص (الشــرق األوســط) 

ويبــدو ان الســبب  )٥(
وراء ذلـــك هـــو معرفتهـــا بعـــدم جديـــة الملـــك فيصـــل مـــن تحـــذيره هـــذا خصوصـــًا وان عالقـــة األخيـــر 

اصــبح اعتمادهــا  ١٩٦٧بعــد عــام باالتحــاد الســوفيتي هــي عالقــة غيــر جيــدة ، كمــا ان الســعودية 
على الواليـات المتحـدة اكبـر مـن قبـل ، واصـبحت حاجتهـا متزايـدة للواليـات المتحـدة خصوصـًا فـي 

181Fمجال التسليح وتحديث القوات المسلحة

)٦( . 
أصبح باستطاعة السعودية ان تتحرك براحـة أكبـر  ١٩٦٧إذن نستطيع القول انه بعد حرب 

يقة مع الواليات المتحدة ، وهو هـدف ظلـت تمنحـه أولويـة عليـا ، في السعي إلى إقامة عالقات وث
وشــعرت إنهــا لــم تعــد مكرهــة علــى تبريــر عالقاتهــا المتســعة مــع الواليــات المتحــدة أو الــدفاع عــن 

182Fنفســها بهــذا الصــدد

ونتائجهــا كانــت مؤشــرًا علــى بــدء  ١٩٦٧، وبعبــارة أخــرى ان نهايــة حــرب  )٧(
السعودية فلم تعـد السـعودية تخشـى التيـار القـومي ، وكـان  –ة مرحلة جديدة في العالقات األمريكي

وراء هـــذه الحالـــة مجموعـــة عوامـــل أهمهـــا تزايـــد تـــأثير الملـــك فيصـــل علـــى الســـاحة الدوليـــة وقدرتـــه 

                                                                                                                                                                      
  
 . ١٠٠، ص  ]االسرائيلي [ –سعودي ، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي  )١( 
)٢(Odah , op.cit, p.321.    
 . ١١٠جريسون ، المصدر السابق ، ص  )٣(
)٤( James E. Akins ((The oil and crisis: This Time the wolf is here)) , Foreign 

Affairs, vol. 51 , No.3, April 1973, p. 467.                                                                      
)٥(Odah  , op.cit, p.322. 
 . ١٠٨الكنر ،  المصدر السابق ، ص )٦(
 . ١٠٤جريسون ، المصدر السابق ، ص )٧(
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السياســية والقــوة الماليــة الســعودية . هـــذا فضــًال عمــا أصــاب التيـــار القــومي العربــي مــن  ضـــعف 
 وانقسام  .
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الســـــعودية   بريطـــــاني مـــــن الخلـــــيج العربـــــي والعالقـــــات قـــــرار االنســـــحاب ال     
 -:األمريكية
ــــد ولســــن  ١٩٦٨مــــن عــــام  كــــانون الثــــاني ١٦فــــي  ــــوزراء البريطــــاني هارول ــــن رئــــيس ال أعل

Harold Wilson،  قرار حكومة حزب العمال البريطاني القاضي باالنسحاب من شرقي السويس
183Fباب كثيــرة ( أي المنطقــة الواقعــة بــين عــدن غربــًا إلــى ســنغافورة شــرقًا ) ألســ

فــي موعــد أقصــاه  )١(
١٩٧١نهاية عام  184F

. وقد توافق صدور هذا اإلعالن مع ازدياد قلق اإلدارة األمريكيـة بخصـوص  )٢(
االســتنزاف الســريع لالحتيــاطي النفطــي داخــل الواليــات المتحــدة وزيــادة االعتمــاد علــى نفــط الخلــيج 

185Fالعربي

ج العربـي والمحـيط الهنـدي وحصـول ، وكذلك ازدياد النشـاط البحـري السـوفيتي فـي الخلـي )٣(
186Fتغيرات سياسية مهمة فـي بعـض دول المنطقـة فـي تلـك الفتـرة 

، عـدتها واشـنطن إخـالال بميـزان  )٤(
القــوى فـــي المنطقــة لصـــالح االتحــاد الســـوفيتي الـــذي قــد يســـعى حســب اعتقـــاد واشــنطن إلـــى مـــلء 

187F(الفراغ) الناجم عن االنسحاب البريطاني

)٥(  . 

                                                           
األمريكيــة تجــاه االنســحاب البريطــاني مــن الخلــيج العربــي     عــودة عــودة وجاســم محمــد هــايس (( السياســة  )١(

 ٢٩، ص ١٩٩٩) ،  ٢-١، (ع ٢٩)) مجلــة الخلــيج العربــي ، جامعــة البصــرة ، مجلــد  ١٩٧١-١٩٦٧
 . ١١٢؛جاسم، المصدر السابق ، ص

)٢( Abir, op. Cit., p.5.    
ــيج العربــي بشــكل  )٣( ــدي والخل ــي المحــيط الهن ــارات الســفن ازداد النشــاط الســوفيتي ف ــدرت  زي ملحــوظ فقــد ق

،  ١٩٦٩ – ١٩٦٨زيــارة ) فــي  ٢٩الســوفيتية لــبعض مــوانئ المحــيط الهنــدي والخلــيج العربــي بحــوالي (
وفي نفس الوقت تطورت عالقات االتحاد السوفيتي بشـكل إيجـابي مـع بعـض دول المنطقـة . ففـي الخلـيج 

، وعقـد بـين الـدولتين  ١٩٦٨لعـراق بعـد ثـورة العربي تطورت عالقات االتحاد السوفيتي بدرجـة كبيـرة مـع ا
. وكــذلك تطــورت مــع الــيمن الديمقراطيــة بصــورة خاصــة بعــد  ١٩٧٢معاهــدة صــداقة وتعــاون فــي نيســان 

عنـدما هـيمن الجنـاح الماركسـي فـي  جبهـة  التحريـر القوميـة علـى السـلطة ، وكـذلك مـع  ١٩٦٩حزيران 
ووصول رئيس اركـان القـوات المسـلحة  ١٩٦٩الول   الصومال بعد اغتيال الرئيس شارماركه في تشرين ا

-١٩٦٨سياد بري الى السـلطة . مـراد (( سياسـة الواليـات المتحـدة فـي الخلـيج العربـي والمحـيط الهنـدي 
 .  ٢٩)) ، ص  ١٩٨٠

 المصدر نفسه . )٤(
)٥( The Times 12 January 1968. 
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188Fتحـــدة تأجيـــل االنســـحاب البريطـــاني مـــن شـــرق الســـويسحاولـــت الواليـــات الم

فقامـــت بعـــدة  )١(
189Fمحـاوالت لغـرض ثنـي الحكومـة البريطانيـة عــن قرارهـا هـذا 

اال ان جميـع هـذه المحـاوالت بــاءت  )٢(
190Fبالفشل

. وعلى الرغم من ان الواليات المتحدة استمرت في محاولتها لتأجيل مسـألة االنسـحاب ، )٣(
عتمــدت علــى مســألة إقنـاع الحكومــة البريطانيــة ، بــالتراجع عــن قرارهــا ، اال ان هـذا ال يعنــي إنهــا ا

بوصفها سياسة ثابتة لها ، حيث طرحت بدائل عدة لمواجهة ما أسمته ( فراغ القوة ) الذي سينشـأ 
عــــن ســـــحب بريطانيــــا لقواتهـــــا مـــــن المنطقــــة ، فقـــــد كانـــــت اإلدارة األمريكيــــة تـــــرى ان االنســـــحاب 

وف سوف يترك واشنطن (( وحيدة فـي السـاحة )) ، فـي الوقـت الـذي البريطاني في مثل هذه الظر 
191Fتحتــــاج فيــــه إلــــى المزيــــد مــــن الجهــــد والتكــــاتف الغربــــي لمواجهــــة االتحــــاد الســــوفيتي

، كمــــا أنهــــا )٤(
(الواليات المتحدة ) في هذه الفترة كانت تشن عدوانًا غاشمًا على فيتنام وقد سبب لها هذا العدوان 

192Fي العـام األمريكــي والكـونغرسحرجـًا كبيــرًا أمـام الــرأ

، ويوضــح زعـيم األغلبيــة فـي مجلــس الشــيوخ )٥(
األمريكـي  مـن قـرار بريطانيـا  الموقـف   Mansfield jhonجـون مانسـفيلد  -حينذاك–األمريكي 

باالنســحاب قــائًال (( أنــا أســف لشــعور البريطــانيين بــأنهم مجبــرون علــى اتخــاذ تلــك الخطــوة ألنــه 
اغ وال ادري كيــف ســنقوم بهــذا العمــل ألنــي ال اظــن بــأن لــدينا الرجــال ســيطلب منــا مــلء لهــذا الفــر 

193Fوالموارد لذلك ))

)٦( . 
إذن لم يكن السياسيين األمريكان في وقتها يحبذون اخـذ الـدور المباشـر الـذي كانـت تمارسـه 
بريطانيا في المنطقة لمدة طويلة فقد كان أول بديل طرحوه هو إمكانية إقامة حلف إقليمي دفـاعي 

                                                           
)١( The Times 12 January 1968. 
حاوالت هي محاولة اإلدارة األمريكية الحصول على تعهد من الحكومة البريطانية كانت أحد هذه الم )٢(

، اال ان الحكومة الجديدة هذه استمرت في  ١٩٧٠وخصوصًا بعد وصول حزب المحافظين الى الحكم عام 
سياسة االنسحاب ايضًا على الرغم من عدم رغبتها فيها بسبب الظروف الصعبة واألعباء االقتصادية 

 . ٣٠-٢٩رة . للتفاصيل حول هذا الموضوع راجع عودة وهايس ، المصدر السابق ، ص ص الكبي
  . ٣٠المصدر نفسه ، ص  )٣(
)٤(     The guardian , 4 November 1968.  
)٥( Hussein Sirriyeh, U.S Policy in the Gulf 1968-1977 ( London, 1984) p. 11.;  

،  ١٩٨٣) ٢-١ريكـي نحــو الخلـيج العربـي )) مجلـة افـاق عربيــة ع (حسـن البـزاز (( التحـرك العسـكري االم
 . ٥ص 

) ١٩٨٦خالـــد محمـــد القاســـمي ، الخلـــيج العربـــي فـــي السياســـة الدوليـــة : قضـــايا ومشـــكالت ( الكويـــت ، )٦(
 . ٤٥؛ النداوي ، المصدر السابق ، ص ١٥٤؛ لونغ ، المصدر السابق ، ص ١٦٤ص
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194Fكون من دول المنطقة نفسهايت

غير ان هذا المشروع فشل ولم يلق تجاوبًا من معظم هذه الدول  )١(
 . 

بعد انقضاء سنة واحدة على صدور قرار الحكومة البريطانية القاضي باالنسحاب من شـرق 
وقـد  ١٩٦٩السويس ، تولت السلطة في الواليات المتحدة إدارة الرئيس نيكسـون فـي كـانون الثـاني 

هـذه اإلدارة اهتمامـًا كبيـرًا لموضـوع االنسـحاب البريطـاني والمسـائل المتعلقـة بـالخليج العربــي  أولـت
 .Hكيســنجربالــذات ، فقــد أمــر نيكســون مجلــس األمــن القــومي ، الــذي كــان يرأســه آنــذاك هنــري 

Kissinger  بدراسة الخيارات السياسية المتاحة أمام الواليات المتحدة والتوصـية بإطـار سياسـي ،
(ساس أ

195F

، ورغم ان كيسنجر كان منشغًال بحرب فيتنام اال انه أعطى هذا الموضوع أولوية عليـا  )٢
) إلـى البيـت األبـيض . ٦٦قدم المـذكرة الدراسـية لمجلـس االمـن القـومي رقـم ( ١٩٦٩. وفي تموز 

وبعـد مراجعــة التوصــيات التــي احتوتهـا هــذه المــذكرة ، اصــدر الـرئيس نيكســون قــرار مجلــس األمــن 
196F) لرسم سياسة الواليات المتحدة في المنطقة ٩٢ومي رقم ( الق

)٣( . 
وقــد تضــمنت هاتــان المــذكرتان ثالثــة خيــارات لسياســة الواليــات المتحــدة فــي الخلــيج العربــي 

 -وهي :
فـي تقـديم  –وهـو ان تسـتمر الواليـات المتحـدة كمـا فـي السـابق  الخيار األول : االبتعـاد -١

المواليـة للغـرب فـي الخلـيج العربـي لكـن عليهـا ان  المساعدات العسكرية إلى الحكومـات
 ال تقبل دورًا عسكريًا مباشرًا في المنطقة.

نشر قوات أمريكية في الخليج العربي لتأديـة مهمـات         ( الخيار الثاني : التدخل  -٢
 الشرطي ) التي كانت بريطانيا تؤديها في السابق .

قوة أخـرى الداء دور ( الشـرطي اإلقليمـي تجنيد  أيالخيار الثالث : العثور على وكيل  -٣
197F) بدًال من نشر قوات أمريكية

)٤(  . 
 
 
 

 وبتأثير من الخسائر األمريكية في فيتنام وقرار االنسحاب البريطاني مــن الخليــج 

                                                           
هذا الحلف تركيا وٕايـران والباكسـتان والسـعودية والكويـت ، للتفاصـيل حـول أرادت اإلدارة األمريكية ان يضم  )١(

 New؛  ١٨هذا الحلف راجع مراد ((الواليات المتحدة : الـنفط وامـن الخلـيج العربـي فـي السـبعينات )) ص 
York Times 23 January 1968.                                                                              

 .   ٣٠)) ص ١٩٨٠ -١٩٦٨مراد ، ((سياسة الواليات المتحدة في الخليج العربي والمحيط الهندي ) ٢(
 . ٣٣؛ عوده وهايس ، المصدر السابق ، ص ٣١المصدر نفسه ، ص )٣(
 . ٣١المصدر نفسه ، ص )٤(
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198Fالعربــي

وآراء الــرئيس نيكســون وتصــوراته حــول سياســة ( الوفــاق الــدولي ) والتــي تــولى شخصــيًا  )١(
199Fبنائـــه بعـــدما اصـــبح رئيســـًا للواليـــات المتحـــدة مســـؤولية اإلســـهام فـــي

هـــذا فضـــال عـــن ان اإلدارة  )٢(
األمريكيــة كــان لهــا تصــميم جــدي نــابع مــن مصــالحها المتشــعبة فــي منطقــة الخلــيج العربــي والــذي 

200Fيـدفعها الــى التعـاون مــع قـوى أخــرى بطريقـة تختلــف عـن تلــك التـي اســتخدمتها بريطانيـا

تــم تبنــي  )٣(
جنبها ( اإلدارة األمريكية ) الوجود العسكري المباشر في المنطقة، وبناًء على الخيار الثالث الذي ي

وكـان مصـممًا للتطبيـق  ١٩٦٩تمـوز  ٢٥ذلك أعلن الـرئيس األمريكـي ريتشـارد نيكسـون مبـدأه فـي 
201Fفي أسيا 

202Fمع إمكانية تطبيقه في أماكن أخرى )٤(

)٥( . 
 

 -وقد احتوى هذا المبدأ على ثالث نقاط أساسية :
واليات المتحدة ستقوم بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه حلفائهـا فـي أي نقطـة مـن العـالم ان ال -١

 . وخصوصًا في المناطق الحيوية مثل الخليج العربي .

                                                           
 . ٣٣عودة وهايس ، المصدر السابق ، ص )١(
 ١٩٦٧بــل ان يصــبح رئيســًا للواليــات المتحــدة فــي تشــرين االول   فــي مقــال لريتشــارد نيكســون ، نشــر ق )٢(

بعنوان (اسيا بعد حرب فيتنام) يصف الواليات المتحدة بالدولة (( المنهمكة بالحرب المخذولة بسبب الحلفـاء 
المخيبة لآلمال بنتائج مساعداتها ، والفاقدة للشجاعة بسبب أزماتها المحليـة )) ويتنبـأ بـأن أول آثـار حـرب 

يتنام ستكون موجـة انعزاليـة تجعـل الـرأي العـام والكـونغرس غيـر ميـالين لتـدخالت مشـابهة وعليـه فـان دور ف
الواليــات المتحــدة كرجــل بــوليس عــالمي ســيكون محــدود ، وانــه اذا مــا تــدخلت الواليــات المتحــدة فــان ذلــك 

أمريكيـة بتـوفير كـل مـا سيكون بعد ان تقوم الدول في منطقة ما بتوحيد جهودها لحماية نفسها مـع ضـمانة 
يلزم من مساعدات غير مباشرة . كما يتوجب على الـدول النوويـة تقليـل عـدد المناسـبات التـي يتوجـب فيهـا 
اتخــاذ قــرار بالتــدخل فــي النزاعــات اإلقليميــة وبــذلك يمكــن تجنــب حــرب عالميــة جديــدة بــين الــدول الكبــرى ، 
R.Nixon (( Asia after Vietnam )) Foreign Affairs, Vol. 24 October 1967, p. 123-

125.                                                                                            
وتظهــر هــذه األفكــار بشــكل أكثــر وضــوحًا فــي التقريــر الــذي قدمــه نيكســون الــى الكــونغرس فــي مطلــع عــام     

دة ، حيـث تضـمن هـذا التقريـر وضـع مـنهج جديـد فـي العالقـات بعد ان اصبح رئيسًا للواليـات المتحـ ١٩٧٠
الدولية قائم حسب رأيه علـى ثالثـة أعمـدة رئيسـة هـي الشـراكة والقـوة والتفـاوض وهـذه األعمـدة الـثالث هـي 

ـــدة حســـب رأيـــه. نقـــًال عـــن جاســـم ، المصـــدر الســـابق ،     ـــدولي الجدي التـــي تقـــام عليهـــا سياســـة الوفـــاق ال
 .   ١٢٧ص

 . ١٢٨-١٢٧فسه ، ص صالمصدر ن )٣(
المعـروف : مبـدأ  للتفاصيل حول مبدأ نيكسون وتطبيقاته فـي أسـيا راجـع ف بـرودين و م . سـلدن ، السـر )٤(

 ) .   ١٩٧٤نيكسون وكيسنجر في اسيا ، ترجمة احمد طربين ونصير عازوري ، ( بيروت ،
كيســنجر )) فــي غســان ســالمة مــروان بحيــري (( السياســة األمريكيــة والشــرق األوســط مــن ترومــان الــى  )٥(

 . ٦٥) ص ١٩٩١وآخرين، السياسة األمريكية والعرب ، ( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،
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ستقوم بتقديم الحمايـة الكافيـة فـي حالـة وقـوع تهديـد مـن قـوة ثوريـة ألي حليـف لهـا كمـا  -٢
 بالنسبة للواليات المتحدة . ستقوم بتقديم الحماية ألي بلد يكون أمنه مهمًا وحيوياً 

في حالة وقوع أي نوع من أنواع العدوان ، ستقوم الواليـات المتحـدة بتقـديم المسـاعدات  -٣
العســـكرية واالقتصـــادية فـــي حالـــة طلبهـــا مـــن الـــدول الملتزمـــة معهـــا بمعاهـــدات وســـيتم 
 األخذ بنظر االعتبار ضرورة اعتماد هذه الـدول علـى طاقاتهـا البشـرية فـي الـدفاع عـن

203Fنفسها

)١( . 
 

وبتعبير آخر تقليص االلتزامات والنفقات العسكرية األمريكيـة فـي الخـارج عـن طريـق تقويـة        
حلفـــاء وأصـــدقاء الواليـــات المتحـــدة بتســـهيل عمليـــة حصـــولهم علـــى األســـلحة والمعـــدات العســـكرية 

ح األمريكيـة والمساعدات االقتصادية األمريكية على اعتبار ان ذلـك افضـل وسـيلة لحمايـة المصـال
204Fفـي الخـارج بكلفـة بشـرية وماديـة أمريكيـة اقــل

، وتجنـب االشـتراك المباشـر فـي النزاعـات الدوليــة  )٢(
205Fحـول مصـالحها وانمـا إعطـاء هـذا الـدور إلــى حلفائهـا اإلقليميـين فـي المنطقـة

. وقـد كـان الــرئيس )٣(
بقولــه (( ان  ١٩٧١نيكسـون واضــحًا فــي ذلــك عنــدما أعلــن فـي رســالته عــن الوضــع العــالمي لعــام 

الواليات المتحدة  ال يمكنها ان تزود حلفائها بالمال والرجال   والتجهيـزات ، وبالتـالي ينبغـي علـى 
لقمــع الثــورة االشــتراكية ، لكــي  –أي الــدول المنابــة  –الواليــات المتحــدة  ان  تعتمــد علــى الشــركاء 

206Fيسود السالم واألمن))

الطريـق  –يقصد مبـدأ نيكسـون – ، اما كيسنجر فقد اوضح قائًال  (( انه )٤(
الواقعي لكي نبقى ملتزمين ، ويمكن بواسطة هذه السياسـة وضـع األسـس واالسـتمرار فـي عالقاتنـا 

207Fالعملية ، وليس األسس التي تقود الى االنسحاب ))

)٥(           . 

                                                           
)١( Department of State Bulletin . 27 March 1970 , p. 344-345.   ؛ روبـرت مكنمـارا ، مـا

 ١٩٩٠ار الشروق للنشر والتوزيـع بعد الحرب الباردة ، ترجمة محمد حسين يونس ،( األردن ، عمان ، د
 . ٤٨-٤٧؛ النداوي ، مصدر سابق ، ص ص ٦٧-٦٦) ص 

 . ٣٢)) ، ص ١٩٨٠-١٩٦٨مراد ، (( سياسة الواليات المتحدة في الخليج العربي  )٢(
؛ روح اهللا . ك . رمضـاني ، قضـايا االمـن فـي منطقـة الخلـيج  ٣٤عودة وهايس ، المصدر السابق ، ص  )٣(

 .  ٧) ، ص ١٩٨١فائزة مهدي محمد ، (جامعة البصرة ، مركز دراسات الخليج العربي  العربي ، ترجمة
 . ١٣٥جاسم ، المصدر السابق ، ص  )٤(
 . ٥البزاز (( التحرك العسكري األمريكي نحو الخليج العربي )) ص  )٥(
ــة الس )١( ــة )) مجل ــدور الســعودي فــي اإلســتراتيجية األمريكي ــد المــنعم ((  ال ــارس عب ــة ،      احمــد ف ياســة الدولي

 . ٨٨، ص ١٩٨٢) ٦٧ع (
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ة أهمهـا كان ال بد لمبدأ نيكسون ان يأخذ حيزه من التطبيق في الخليج العربي السـباب كثيـر       
208Fاحتواء القوة السوفيتية المتزايدة داخل حدودها

والتي أخـذت تـزداد بعـد إعـالن بريطانيـا نيتهـا فـي  )١(
االنسحاب من شرق السويس ، وخصوصًا النشاط البحـري فـي المحـيط الهنـدي والمـرتبط امنيـًا مـع 

ات األمريكيـة منطقة الخليج العربي ، والحصول على النفط وضمان استمرار حركـة السـفن والطـائر 
209Fالى المنطقة وخارجها 

)٢(. 
ادى مبــدأ نيكســون عنــد تطبيقــه فــي منطقــة الخلــيج العربــي ، الــى ظهــور مــا يســمى بنظريــة 

التـي طرحهــا نائــب وزيـر الخارجيــة األمريكــي  جوزيــف  ( Twin Pillar Policy )الـدعامتين 
وخصوصــًا الــدول  سيســكو والتــي تقضــي بــأن أمــن الخلــيج العربــي يجــب ان تضــمنه دول المنطقــة

210Fاألكثر اسـتعدادًا لخدمـة المصـالح األمريكيـة فـي المنطقـة وهمـا إيـران والمملكـة العربيـة السـعودية

)٣( 
ـــين فـــي المنطقـــة (إيـــران والســـعودية) بحيـــث  حيـــث يقـــول سيســـكو (( ســـنحاول  مســـاعدة أهـــم دولت

211Fتصبحان أهم عنصرين لالستقرار عنـد خـروج بريطانيـا مـن المنطقـة))

قـدم  ١٩٦٩يـة ، ففـي نها )٤(
مجلــس األمــن القــومي األمريكــي دراســة أوضــح فيهــا بــأن إيــران والســعودية لــديهما الرغبــة فــي مــلء 
(الفــراغ) النــاتج عــن االنســحاب البريطــاني وان اإلدارة األمريكيــة تؤيــد هــذه الرغبــة وضــمان إســناد 

الخطـــر  هــاتين الــدولتين ، واوضــحت الدراســـة ان تطبيــق هــذه السياســة ســـوف يســاعد علــى تقليــل
212Fالسوفيتي بالتدخل في المنطقة الى أدنى درجاته دون الحاجة الى تدخل أمريكي مباشر

)٥(   . 
 
 
 

                                                           
 
؛ عــودة وهــايس ، المصــدر الســابق ،  ٤٩األمريكيــة فــي الخلــيج العربــي ، ص–نخلــة ، العالقــات العربيــة  )٢(

؛ اســامة الغزالــي حــرب (( اإلســتراتيجية األمريكيــة تجــاه الخلــيج العربــي : مصــالح ثابتــة وسياســات  ٣٤ص
، السياسة األمريكية والعرب ، ( بيروت ، مركز دراسات الوحـدة العربيـة متغيرة )) في غسان سالمة واخرين 

 .  ٢٤٢) ص ١٩٩١
 . ٣٤عودة وهايس ، المصدر السابق ، ص  )٣(
 . ٤٩النداوي ، المصدر السابق ، ص  )٤(
)   ١٩٨٤كار.ســي . دي ، األمــن فــي الخلــيج ، الجــزء األول ، ترجمــة مركــز البحــوث والمعلومــات ( بغــداد ، )٥(

 . ١٤٨ص 
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انطلقـــت رؤيـــة مخططـــي السياســـة األمريكيـــة بـــأن إيـــران القويـــة عســـكريًا والســـعودية  القويـــة 
يهــا عسـكريًا ايضــًا ( وان كــان بدرجــة اقـل ) يمكــن ان يؤديــا دورهمــا بوصـفهما قــوة رادعــة يعتمــد عل

213Fضد أي تهديد خارجي

)١(                                                                                                                             .                             
لغـــرض معالجـــة  ١٩٦٩-١٩٦٨وبنـــاًء علـــى ذلـــك تحركـــت الســـعودية ســـريعًا خـــالل عـــامي 

ســـحاب بريطانيـــا مـــن الخلـــيج العربـــي حيـــث أرســـل الملـــك فيصـــل أخـــاه األميـــر خالـــد إلـــى مشــكلة ان
لطلـب المسـاعدة مباشـرًة مـن اإلدارة األمريكيـة ألن السـعودية ال  ١٩٦٨الواليات المتحدة في تموز 

214Fتثــق بــإيران

، إال ان السياســة األمريكيــة فــي توزيــع األدوار بــين القطبــين الســعودي واإليرانــي ،  )٢(
القطب اإليراني بمهمة الحراسة بكل ما تتطلبه من دعـم عسـكري وتسـليح متفـوق ، وقصـرت اثرت 

215Fمساعداتها ومبيعاتها العسكرية للسعودية على تقوية دفاعاتها فقط

)٣( . 
ويبدو ان السبب في تركيز جهود اإلدارة األمريكية على إيران اكثر من السعودية يرجـع الـى 

واقتصــادية اكبــر مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وان شــاه إيــران  ان إيــران كانــت تتمتــع بقــوة بشــرية
216Fكانت لديه الرغبة في الهيمنة على المنطقة بدافع من النفوذ والتوسع في الوقت نفسه

)٤( . 
ان رغبة السـعودية فـي القيـام بـدور المشـاركة اإلقليميـة أو ( اسـتراتيجية  التوكيـل ) تنبـع مـن 

ن الخلـــيج ال يتحقـــق إال بالتحـــالف مـــع القـــوى الكبـــرى وخصوصـــًا ان الســـعودية تـــؤمن بمبـــدأ ان أمـــ
217Fالواليــات المتحـــدة والحضـــور العســـكري المباشـــر لهــا فـــي الخلـــيج العربـــي

، الســـيما وان الشـــاغل  )٥(
االمنــي كــان مــا يــزال يشــكل أولويــة فــي السياســة الســعودية ، وكانــت العوامــل الرئيســة التــي تحمــل 

حيـث سـكانها وقوتهـا العسـكرية ، قـوة صـغيرة نسـبيًا ،  وعـدم مخاوف السعودية هي إنها تبقى مـن 
الســعودية التــي اعتمــد عليهــا –اســتقرار المنطقــة علــى المســتوى اإلقليمــي ، وان العالقــة األمريكيــة 

القادة السعوديون طويًال لتعزيز أمن المملكة كانت موضع شك خصوصًا فيما يتعلق بالموقف من 
 عـــن ان االتحـــاد الســـوفيتي كـــان يطـــور مراكـــز قـــواه حـــول الصـــهيوني ، فضـــال–الصـــراع العربـــي 

                                                           
اسامة الغزالي حرب ومحمد السعيد ابراهيم ادريس (( األمن والصراع في الخليج العربي )) مجلـة السياسـة  )١(

 . ٢٢، ص ١٩٨٠) ٦٢الدولية ع (
)٢(Odah  , op.cit, p.315. 
) ٦٣ندوة في لندن )) مجلة السياسة الدولية ع( –عبد العظيم رمضان (( النفط واألمن في الخليج العربي  )٣(

 . ٢٠١، ص ١٩٨١
 . ٣٤عودة وهايس ، المصدر السابق ، ص )٤(
علــي حســن نيســان ، عمليــة صــنع القــرار السياســي الخــارجي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، أطروحــة      )٥(

 . ٢٧، ص  ١٩٩٧دكتوراه ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد 
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مــــثال فــــي الــــيمن الجنــــوبي ، أثيوبيــــا ،  ليبيــــا ، ســــوريا وحتــــى  -حســــب وجهــــة نظرهــــا-الســــعودية 
218Fالعراق

)١( . 
، فــي تطــوير عالقاتهــا مــع الواليــات  ١٩٧١-١٩٦٨لــم تكــن رغبــة الســعودية ، طــوال الفتــرة 
مني فقط ، وانما كـان للواليـات المتحـدة ايضـًا أسـبابها المتحدة نابعة من أسباب تتعلق بوضعها األ

الخاصة والتي تكمن في كـون السـعودية قـوة إقليميـة مهمـة فـي الخلـيج العربـي والتـي تربطهـا معهـا 
حســب وجهــة -عالقــات مميــزة ، فضــال عــن إمكاناتهــا النفطيــة واإلســتراتيجية ، كمــا ان الســعودية 

أســاس فــي المحافظــة علــى أســتقرار المنطقــة . كمــا ان  يمكــن ان تســهم بــدور -النظــر األمريكيــة 
الستمرار التأثير السعودي (المعتدل) على دول المنطقة  -وبشكل دائم  -الواليات المتحدة تسعى 

219Fألبقائها خارج النفوذ السوفيتي

)٢(  . 
حاولــت الســعودية اإلفــادة قــدر اإلمكــان مــن مبــدأ نيكســون رغــم األعبــاء الماليــة الكبيــرة التــي 

ملتها نتيجة زيادة مشترياتها مـن األسـلحة الدفاعيـة ، حيـث اصـبح هنـاك نـوع مـن سـباق التسـلح تح
بـين ايـران والســعودية ، فقـد سـهلت اإلدارة األمريكيــة مهمـة كــل مـن إيـران والســعودية فـي الحصــول 

 على األسلحة والمعدات الحربية ، وتجلت هذه الحالة اكثر وضوحًا بالنسبة للسعودية 
220F% ٧٠٠فقــد تضــاعفت الميزانيــة العســكرية الســعودية بنســبة  ١٩٧٠نــذ عــام ابتــداًء م

، وقامــت  )٣(
221Fالسعودية ، وبناًء على نصيحة 

 الواليات المتحدة ، بتطوير سالح البحرية والقوة الجـوية  )٤(
222Fوتحديث الحرس الوطني السعودي

)٥( . 

                                                           
)١(     Cottrell (( British with drawal from the Persian Gulf)),p. 11; Odah, op.cit, 

p.151.       
 . ١٤٧جاسم ، المصدر السابق ، ص )٢(
؛ عــودة وهــايس ، المصــدر الســابق ،  ١٩مــراد (( الــنفط وأمــن الخلــيج العربــي فــي الســبعينات )) ، ص )٣(

 .٥٠؛ هوليداي ، ، المصدر السابق ، ص ٣٥ص
علـى الحـدود يتـربص شـرًا بالمملكـة العربيـة السـعودية ، ارتكزت هـذه النصـيحة علـى أسـاس وجـود (عـدو)  )٤(

علــى الــرغم مــن ان اإلشــارة إليــه لــم تكــن صــريحة وانمــا كانــت  –حســب الــرأي األمريكــي  –وكــان هــذا العــدو 
شفافة ، هو العراق ، لـذلك البـد مـن تطـوير القـوات المسـلحة والحصـول علـى احـدث األسـلحة ، ( سـافران ، 

ــم يكــن هنــاك أي تحــرك عــدواني مــن قبــل العــراق تجــاه ١٩٨-١٩٧المصــدر الســابق ، ص ص ــد انــه ل ) بي
السعودية بشكل خاص ، وانما كان السبب وراء هذه الحالـة هـو لغـرض إشـعار السـعودية إنهـا مهـددة وٕانهـا 
بحاجة دائمة للواليات المتحدة  لكي تزيد مبيعاتها من األسـلحة وتعيـد الواليـات المتحـدة جـزءًا مـن الـدوالرات 

تحصل عليها السعودية عن طريق بيع الـنفط ، أي ان االعتبـار االقتصـادي وحتـى السياسـي كـان وراء  التي
 هذه الحالة .

)٥( Cordesman, op.cit, p.252. 
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فـي السـعودية تحديـدًا إذن نستطيع القول ان مبدأ نيكسون عند تطبيقه علـى الخلـيج العربـي و 
كـــان ذا فائـــدة كبيـــرة بالنســـبة للواليـــات المتحـــدة حيـــث أســـهمت الســـعودية فـــي الحفـــاظ علـــى األمـــن 

223Fاشترت األسلحة الدفاعية وبكميات كبيرة اإلقليمي في المنطقة بقدراتها الذاتية و

. و ان من أهم  )١(
تحـدة والسـعودية والتـي بنيـت علـى ما خلفه مبدأ نيكسون هو زيادة في قوة العالقة بـين الواليـات الم

224Fأساس المصالح المشتركة الراسخة

. ومن خالل ذلـك نسـتطيع القـول ان السياسـة األمريكيـة فـي  )٢(
هي تكييف سياستها الخارجية السابقة فـي الخلـيج  ١٩٧١-١٩٦٨الخليج العربي خالل الفترة بين 

أكبــر لحمايــة مصــالحها ( دور العربــي حفاظــًا علــى الوضــع الــراهن مــن خــالل إعطــاء إيــران دورًا 
الشرطي في الخليج العربي ) ، والسعودية دورًا أقل نسبيًا من الدور اإليراني ويبدو إنها تحاول في 
ذلك تحقيق موازنة بين القوة الثورية العربية المتمثلة بالعراق ومصر وسوريا وبـين الـدول (المعتدلـة 

وتحجــيم دور الســوفيت فــي التغلغــل فــي  -يــة حســب وجهــة النظــر األمريك -) ، إيــران والســعودية 
 الخليج العربي .  

    

                                                           
 سنتناول هذا الموضوع في الفصل الخامس من هذه الرسالة . )١(
 . ٣٧نيسان ، المصدر السابق ، ص )٢(
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 )١٩٧٥-١٩٧٢(األمريكية  -السعودية العالقات

ــهيوني والعالقـــــات  –الصـــــراع العربـــــي  -ا ــعودية  الصـــ  -الســـ

 األمريكية

 ) . ١٩٧٣مقدمات حرب تشرين ( -١

 ) ١٩٧٣حرب تشرين واحلظر النفطي ( -٢

احلظــر   بعــد رفــع  األمريكيــة  -الســعودية   العالقــات   -ب

 طيالنف
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 ١٩٧٥-١٩٧٢األمريكية -العالقات   السعودية
 األمريكية:-الصهيوني والعالقات   السعودية -الصراع العربي-ا

 

 : ١٩٧٣مقدمات حرب تشرين -١
إلــــى أن أصــــبحت مصــــر  اكثــــر اســــتعدادا لقبــــول المشــــورة الســــعودية ،  ١٩٦٧أدت حــــرب 

شهدت تزايد الـدور  ١٩٧٠ر ، كما أن سنة وتطورت نتيجة لذلك العالقات بين الطرفين بشكل كبي
ومجيء السادات إلى  ١٩٧٠أيلول  ٢٨السعودي في المنطقة ، خاصة بعد وفاة عبد الناصر في 

محافظـــا واكثـــر (اعتـــداال)  -حســـب وجهـــة نظـــر واشـــنطن  –الحكـــم فـــي مصـــر . وكـــان االخيـــر 
0Fواستعدادا لقبول دور المملكة العربية السعودية في المنطقة .

)١( 
ت الســعودية تــرى فــي الواليــات المتحــدة قــوة عالميــة تتــولى قيــادة العــالم غيــر الشــيوعي ، كانــ

1Fوتناهض السوفييت وتحافظ على الوضع الراهن

، وبانها القوة الوحيدة القادرة على الوقوف ضد  )٢(
طقـة االتحاد السوفيتي الذي كـــان السعوديون يرون فيه دولة تمثل تهديدا رئيسا لإلسالم وألمـن المن

حسـب وجهـة  -وبعض انضمتها ، ال سيما نظام الحكم السعودي ، كما كـان االتحـاد السـوفيتي   
١٩٥٥ومنــذ صــفقة األســلحة الجيكســلوفاكية إلــى مصــر فــي عــام  –النظــر الســعودية  2F

قــوة تــدعم  )٣(
العناصـــر الثوريـــة فـــي الـــوطن العربـــي والتـــي تهـــدد بـــدورها نظـــام الحكـــم  الســـعودي أيضـــا. وكانـــت 

ة ترى ايضًا ان الواليات المتحدة هـي الدولـة الوحيـدة القـادرة علـى حمـل الكيـان الصـهيوني السعودي
3Fعلى االنسحاب ووضع حد للصراع العربي الصهيوني

)٤(. 

                                                           
(1)  Adeed Dawisha, Saudi Arabias search for security (London, The 

International Institute for strategic studies, 1979) p.4; Fernand J. Tomiche,  
L ’Arabic s’eoudite (3e’m, edition presses, universitaire de France,      Paris 
1979) p.p.68-69. 

)٢(        Dawisha, ((Internal Values and External Theeats: The Making of Saudi 
 Forgegin Policy)), p.141. 

 
للتفاصيل حول هذه الصفقة راجع عهود عبـاس احمـد ، موقـف الواليـات المتحـدة مـن أزمـة السـويس سـنة  )٣(

 . ٨٨– ٧٨، ص ص  ١٩٩١، رسالة ماجستير، كلية اآلداب ، جامعة البصرة  ١٩٥٦
)٤(         Dawisha, ((Internal Values and External Theeats: The Making of Saudi 

Forgegin Policy)), p.141. 
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ولذا فان المملكة العربية السعودية اتجهت نحو الواليـات المتحـدة بوصـفها قـوة موازنـة وقـادرة 
4Fالصـهيوني-على حل الصـراع العربـي 

لـت إقنـاع الـرئيس المصـري بوجهـة نظرهـا هـذه . ، وحاو  )١(
)
5F

وبناًء على ذلك أوفد الملك فيصل شقيقه األميـر سـلطان بـن عبـد العزيـز إلـى الواليـات المتحـدة  )٢
الصــهيوني ،  وتــأتى أهميــة هـــذه  -لعــرض وجهــة النظــر الســـعودية فــي موضــوع الصــراع العربـــي

نتج عنه تفاهم وتنسيق في السياسة الخارجيـة  الزيارة بأنها تمت في أثناء النشاط الدبلوماسي الذي
6Fبـــين مصـــر والســـعودية 

7F، حيـــث قـــام الملـــك فيصـــل بزيـــارة إلـــى        مصـــر )٣(

طلـــب فيهـــا مـــن )٤(
الرئيس المصري إخراج الخبراء العسكريين السوفيت من مصر وتقليص العالقـات مـع موسـكو فـي 

حسب تعبيـر الملـك  فيصـل  –وني الوقت الذي تضغط فيه الحكومة األمريكية على الكيان الصهي
١٩٦٧حزيران٤من اجل االنسحاب إلى حدود  – 8F

ونتيجـة لهـذا الطلـب تـم إقنـاع السـادات بأنـه ٠ )٥(
الزمة(الشرق األوسط) فـان مثـل هـذا الحـل ال  -سياسي  او عسكري –إذا كان هناك حل محتمل 

9Fيتحقق اال بمعرفة األمريكيين وبواسطة السعوديين

)٦(. 
اء زيارة الملك فيصل هـذه ،بقـي الـرئيس المصـري يفكـر فـي الطلـب الـذي طلبـه منـه بعد انته      

الملك وقبل أن يصل إلى قرار قطعي في هذا الموضوع قام األميـر سـلطان بـن عبـد العزيـز بزيـارة 
وأثار أيضا موضوع الوجود السوفيتي في مصر والذي يتـذرع  ١٩٧٢إلى مصر في نهاية حزيران 

السعوديون لتبرير أحجامهم عن المشاركة في حل أزمة     ( الشرق األوسط) به األمريكيون أمام 
، وقد بين األمير سلطان للسادات انه إذا استقر علـى قـرار معـين فالبـد لـه أن يخبـر السـعودية بـه 
ســلفا لكــي تســتطيع أن تحصــل لــه علــى مقابــل مــن الواليــات المتحــدة .إال أن وجهــة نظــر الســادات 

 ،حيث تصور انه بمجرد إعالنه طرد الخبراء السوفيت كانت مختلفة تماما 
10Fفان األمريكيين سوف يكونون سعداء إلى درجة تجعلهم يستجيبون ألي شيء يطلبه

)٧( . 

                                                           
نوري عبد الحميد خليل ، (( أم المعارك والسياسة األمريكية تجاه النفط العربي )) ، مجلة أم المعارك ، ع  )١(

 . ١٣، ص  ١٩٩٥)، ٤(
تمت عملية اقناع الرئيس المصري عن طريق شراء موقفه ، أي ان النفوذ المالي السعودي هو الذي    )٢(

 Khan , op. Cit., p.p. 28-29المحافظ سياسيًا .  اجبر مصر على تبني الموقف السعودي
 .                    ١١٨٦، ص  ١٩٧٢يونيو  -مايو  –، أبريل   ]العالم العربي [ سجل  )٣(

 . ١٤٧، سافران ، المصدر السابق ، ص ١٩٧٢حزيران  ١٩تمت هذه الزيارة في  )٤(
)٥( ;   The new York times magazine, 24.3.1974, p.52   الشتيوي ، المصدر السابق ،     ص

 .   ١٧٠ – ١٦٩ص 

 .Tomiche ,op.cit ,p.p.68-69؛ ١١٢)،ص ١٩٨٨محمد حسين هيكل ، خريف الغضب ، (مصر ، )٦(

 .١١٣هيكل ، خريف الغضب ، ص  )٧(
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بطـــرد الخبـــراء الســـوفيت مـــن مصـــر وكـــان عـــددهم ١٩٧٢تمـــوز  ٨اتخـــذ الســـادات قـــراره فـــي 
11Fألــف شــخص٢١حــوالي 

، علــى الــرغم مــن الــدور  وقــد اتخــذ قــراره هــذا دون ابــالغ الســعودية بــه  )١(
الــذي بذلتــه الســعودية فــي دفعــه ألــى اتخــاذه ، لــذلك لــم تســتطع الســعودية الحصــول مــن الواليــات 

الصــهيوني،حيث يقــول -المتحــدة علــى تعهــد أو وعــد للقيــام بــدور واضــح فــي حــل الصــراع العربــي
ل لنـا مـا كـان هنري كيسنجر وزير الخارجية األمريكية بخصوص قـرار السـادات هـذا ((لمـاذا لـم يقـ
كمــا فــي كــل  –ينــوي أن يفعلــه ؟ ربمــا لــو قــال لنــا لكنــا قــّدمنا لــه شــيئا فــي مقابلــه ، وفــي السياســة 

12Fفان أحدا ليس مستعدا الن يدفع ثمنا في شيء حصل عليه بالفعل )) -شيء اخر

)٢(. 
إن تعجــل الســادات وعــدم حصــوله علــى ضــمان فــي هــذا الموضــوع جعــل الــرئيس األمريكــي 

ه السابق المتسم بعدم الجدية للقيام بدور في تحقيـق انسـحاب الكيـان الصـهيوني الـى يتمسك بموقف
 ١٩٦٧حزيــران ٤حــدود 

13F

، كمــا ان الواليــات المتحــدة كانــت علــى مشــارف انتخابــات رئاســية ال  )٣(
حتـى وان كـان    جـادًا  –يستطيع فيها الرئيس األمريكي ممارسة الضغط على الكيـان الصـهيوني 

14Fة أصوات الناخبين اليهودخوفا من خسار  -

)٤( . 
وعلى الرغم من ذلك أدى طرد الخبراء السوفيت من مصر إلى ارتياح كبير لدى السعوديين 

15Fواألمريكيين وفتح طريقا لتحالف استراتيجي قوي بين المملكـة العربيـة السـعودية ومصـر

، حيـث  )٥(
صــر يلغــي الحجــة األمريكيــة اعتقــدت المملكــة العربيــة الســعودية إن إخــراج الخبــراء الســوفيت مــن م

باالنحياز إلى الكيان الصـهيوني ، ولعلـه يـدفع بحكومـة الواليـات المتحـدة إلـى تغييـر سياسـتها الـى 
16Fالصهيوني . -اتخاذ موقف عادل من الصراع العربي

)٦( 
، تعرضت الواليات المتحدة لما أطلقت عليه الصحف فـي ١٩٧٢في هذا الوقت ،أي في عام     

17F(أزمة الطاقـة )ذلك الوقت اسم 

حيـث أغلقـت محطـات البنـزين ، ولـم تجـد المنـازل والمكاتـب مـا  )٧(
                                                           

 .  ١٤٨سافران ، المصدر السابق ، ص  )١(

 .١١٣نقال عن هيكل ، خريف الغضب ،ص  )٢(
)٣(  William Powell ,Saudi Arabia and It’s Royal family ,(U.S. 1982)p.279. 

)٤( Odah, op.cit,p.322. 
 .١٤٨سافران ،المصدر السابق ، ص )٥(
 .١٧٠الشتيوي ،المصدر السابق ، ص  )٦(
وفـي الحقيقـة لـم تكـن أزمـة فـي الطاقـة وانمـا ١٩٧٣-١٩٧٢بدأت هذه األزمـة واضـحة للعيـان منـذ شـتاء  )٧(

كاريــة رغبــت فــي رفــع أســعار الــنفط ردا علــى بعــض اإلجــراءات التــي اتخــذتها الحكومــة أزمــة شــركات احت
قـانون الهـواء غيـر الملـوث والحـد ١٩٧١آب ١٣إقـرار الكـونغرس األمريكـي فـي -١األمريكية والتـي أهمهـا :

إصــدار -٢. ١٩٧٢مــن اســتخدام المحروقــات ،والسياســة القوميــة للبيئــة،واقرار قــانون الميــاه النقيــة فــي 
رفـــض الحكومـــة  -٣. ١٩٧٣شــباط  ١٠محكمــة العليـــا قــرارا بوقـــف إنشــاء خـــط أنابيــب نفـــط االســكا فـــي ال

الفيدراليــة طلــب الشــركات النفطيــة رفــع األســعار .للمزيــد مــن التفاصــيل حــول هــذه األزمــة راجــع مصــطفى= 
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18Fتستخدمه في تدفئتها

مما جعل االهتمام األمريكي بنفط الخليج العربي يزداد بشـكل كبيـر لجـودة  )١(
19Fنوعيته ورخص تكاليف إنتاجه 

. وفي هذا الوقت كانـت السـعودية تطالـب بـامتالك نصـيب مـن  )٢(
% مــن اســهم    الشــركة ، بعــد أن ٢٠علــى  ١٩٧٢آذار  ١١وفعــال حصــلت فــي  شــركة ارامكــو ،

20Fحذر الملك فيصل أرامكو من مغبة اضطراره إلى اتخاذ تدابير ترغمها على اإلذعان لما يريـد 

)٣( .
بمــا فيهــا الشــركات أالم لشــركة  –اضــطرت تســع شــركات نفــط غربيــة ١٩٧٢تشــرين األول  ٥وفــي 

ـــدول المنت -ارامكـــو  ـــي لل ـــغ للتخل ـــيج العربـــي عـــن حصـــة تبل ـــنفط فـــي الخل %مـــن حقـــوق ٢٥جـــة لل
 االمتياز النفطي وهي ما عرفت باتفاقية المشاركة التي مر ذكرها.

فــي ظــل هــذه الظــروف كانــت الســعودية تحــاول إخــراج الواليــات المتحــدة مــن أزمــة الطاقــة 
زكـي اليمـاني وصل وزير النفط السعودي احمد ١٩٧٢ايلول ٣٠وتحاول إيجاد حل لها ، ففي ليلة 

الصــهيوني ومتطلبــات الطاقــة فــي -إلــى واشــنطن لحضــور مــؤتمر لبحــث موضــوع الصــراع العربــي
21Fالعـالم

، وقـد عــرض اليمـاني علـى المســؤولين األمـريكيين اقتــراح رفـع إنتـاج الــنفط السـعودي مــن  )٤(
ن عـن مليون برميل يوميا بعد التغلب علـى المشـكالت  الفنيـة ، وأعلـ ٢٠مليون برميل يوميا إلى٦

استعداد بالده لتوظيف عائـدات الـنفط فـي قطاعـات الفحـم الحجـري والغـاز الطبيعـي واألنابيـب فـي 
22Fالواليات المتحدة 

23F، ودعا إلى اتفاقية تجارية نفطية  بين البلدين )٥(

، واقترح أن تضمن السعودية )٦(
قيــام واشــنطن  بموجــب هــذا االتفــاق اســتمرار إمــداد الواليــات المتحــدة بمــا تحتاجــه مــن نفــط مقابــل

24Fبإعفاء النفط من الرسوم والقيود المفروضة على الواردات األخرى

)٧( . 
ــــدفق        ــــه يضــــمن الت ــــي األهميــــة الن رحبــــت الواليــــات المتحــــدة بهــــذا العــــرض وعدتــــه غايــــة ف

25Fالمســتمر للــنفط الــى الواليــات المتحــدة ويــؤمن احتياجاتهــا المتزايــدة فــي المســتقبل

إال أنهــا أعلنــت  )٨(
ت مستعدة لمنح معاملة تفضيلية لوارداتها من النفط السعودي وذلك لعدم خلـق سـابقة فـي أنها ليس

                                                                                                                                                                      
واالسـتراتيجية فـي  =خليل ، أزمة الطاقة في الواليات المتحدة األمريكية ،(القاهرة ،مركز الدراسـات السياسـية

 ).١٩٧٤مؤسسة األهرام ، 

 .٢٣٧هيكل ،الطريق إلى رمضان، ص  )١(
)٢(                        T.A Bryson ,American Diplomatic  relations with the 

Middle East 1784 – 1975 , (Metushen, The Scarecrow Press,1977) P.253.                   
 . ١١٣لمصدر السابق ، ص ) جريسون ،ا٣(

 .٢٧٥٨، ص ١٩٧٢ديسمبر-أكتوبر– ]العالم العربي[سجل  )٤(
)٥ (M.E.S.S,Howard,op.cit ,p.400  ١٩٧٢تشرين االول١؛ جريدة النهار البيروتية في. 
)٦(         The Middle East Institute ,World Energy demands and the Middle East 

(Washington D.C1972) part  I, P.99 
)٧( M.E.S.S ,   Howard,op.cit ,p.400. 
 .  ١٩٧٢تشرين االول  ١٩جريدة األهرام في  )٨(
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الســوق العالميــة للـــنفط ، وزادت أنهــا علـــى اســتعداد تــام لزيـــادة وارداتهــا مـــن الــنفط      الســـعودي 
26F،ولكن في إطار التشريع القائم وبدون توقيع أي اتفاق رسمي بين حكومتي الدولتين

)١(. 
الـذي كانـت فيـه السـعودية تسـعى جاهـدة لزيـادة إنتاجهـا مـن الـنفط وتوقيـع اتفـاق وفي الوقـت 

يمنح نفطها معاملة تفضيلية في الواليات المتحدة ،كثر الحديث في األوساط العربية على ضـرورة 
اســتعمال الــنفط ســالحًا للضــغط علــى الواليــات المتحــدة فــي اتجــاه إجبــار الكيــان الصــهيوني علــى 

ت األمم المتحدة ،إال أن الموقـف الرسـمي السـعودي مـن اسـتخدام الـنفط سـالحًا  كـان االلتزام بقرارا
مغــايرا لوجهــة النظــر العربيــة ،حيــث صــرح اليمــاني قــائال((نحن ال نــؤمن باســتخدام الــنفط كســالح 

نحـن نعتقـد أن افضـل طريقـة يسـتخدم بهـا العـرب الـنفط هـي علـى أسـاس …سياسي بصورة سـلبية 
وبهـــذه الطريقـــة يمكـــن تأســـيس روابـــط …لغـــرب والســـيما الواليـــات المتحـــدةالتعـــاون الصـــادق مـــع ا

27Fاقتصــادية قويــة جــدا تكــون لهــا انعكاســات فــي النهايــة علــى عالقاتهــا السياســية ))

. إال انــه وفــي )٢(
ونتيجة للموقف األمريكي المؤيد للكيـان الصـهيوني ، وأدراك السـعودية أن الوقـت قـد  ١٩٧٣بداية 

نــائي بينهــا وبــين الواليــات المتحــدة فيمــا يتعلــق  بــالنفط ، خاصــة بعــد أن فــات علــى قيــام تفــاهم ث
كـانون الثـاني  ١٠أصبحت السعودية تساند القضية العربية بوضوح ، دعا الملـك فيصـل علنـا فـي 

28Fالــــى الجهــــاد ضــــد الكيــــان الصــــهيوني١٩٧٣

، واكــــد علــــى ذلــــك مــــرارًا خاصــــة عنــــدما أســــقطت  )٣(
طائرة مدنية ليبية ظلت طريقها وعبرت المجال الجوي  ١٩٧٣شباط  ٢١الطائرات الصهيونية في 

29Fشخصا ٥٠الصهيوني خطًأ، وراح  ضحية هذا الحادث 

)٤( . 
ارســــل الســــادات مستشــــاره لشــــؤون األمــــن القــــومي حــــافظ إســــماعيل الــــى  ١٩٧٣وفــــي آذار 

لـم يكـن  واشنطن ، وقد سأل هنري كيسنجر قائال ((فيما إذا كانت الواليات المتحدة ال تفهم انه إذا
هناك بعض االتفاق فان الحرب ستكون حينئـذًا أمـر ال مفـر منـه )). رد كيسـنجر بتهدئـة مستشـار 
الرئيس المصري ، وافصح فيما بعد قائال ((رغم أني عندما سمعت هذا الكالم لم يكن هناك أدنـى 

حـــرب ؟ مصـــر؟ لقــد اعتبـــرت ذلـــك كالمـــا … ابتســامة علـــى وجهـــي ، ولكنــي ضـــحكت فـــي ســري 
30Fفارغا))

)٥( . 

                                                           
)١( Washington post 2.12.1972.  

)٢( . Middle East Economic Survey 3.11.1972  

)٣(   Daily Star in 10.1.1973 ; Odah, op.cit, P.223 ; ١٧٥الشتوي ،المصدر السابق ،ص. 
 .١١٤جريسون ،المصدر السابق ، ص )٤(
)٥( Stephen E.Ambrose, Rise to globalism (London, 2 ed,1980)P. 359 
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قامــت قــوات صــهيونية بعمليــة إنــزال فــي بيــروت فــي حــادث عدتــه  ١٩٧٣نيســان  ١٠وفــي 
31Fالدول العربية تحديا خطيرا حيث قتل فـي هـذا الحـادث ثالثـة مـن القـادة الفلسـطينيين

، ممـا دفـع  )١(
الملــك فيصــل ومعــه الــرئيس الســادات إلــى الوصــول إلــى نتيجــة مفادهــا: أن الخيــار العســكري هــو 

ـــاح أمـــامهمالحـــل الوح 32Fيـــد المت

ـــات   )٢( ـــان تقـــوم الوالي ـــزال يتأمـــل ب ـــك فيصـــل كـــان ال ي ، إال أن المل
الصـهيوني حيــث حـاول دفـع الواليـات المتحـدة للقيـام بــدور  -المتحـدة بخطـوة ازاء الصـراع العربـي 

 ١٩مهــم فــي هــذا الموضــوع ، فقــد أرســل وزيــر نفطــه الشــيخ احمــد زكــي اليمــاني إلــى واشــنطن فــي 
ث الحكومة األمريكية للضغط علـى الكيـان الصـهيوني لالنسـحاب مـن األراضـي لح ١٩٧٣نيسان 

33Fالعربية المحتلة ، إال أن الواليات المتحدة لم تستجب لذلك الطلب

بسبب انحيازهـا المطلـق إلـى   )٣(
جانــب الكيــان الصــهيوني ، ونتيجــة لــذلك حــذرت الســعودية الواليــات المتحــدة بــان خططهــا لزيــادة 

-مليون برميل يوميا ستتأثر بالسياسـة األمريكيـة تجـاه الصـراع العربـي  ٢٠نحو  النفط إلى  إنتاج
34Fالصهيوني

إال أن هذا التحذير على ما يبدو لم يكن يعني ضمنيا أن السعودية ستسـتخدم الـنفط  )٤(
 سالحا سياسيا.  

أدى اســتمرار دعــم الواليــات المتحــدة للكيــان الصــهيوني إلــى خيبــة أمــل لــدى الملــك فيصــل ، 
ذي بدأ يلمـح إلـى مـا كـان قـد امتنـع عنـه فتـرة طويلـة وهـو سـالح الـنفط ، حيـث أن الملـك فيصـل ال

كان يقول بأن النفط والسياسة يجب أن يظال منفصلين ، ولكنه في هذا الوقت بدأ يلمح بأنه يجب 
35Fمزج هذين العنصرين

)٥(. 
ض قيمـة عـن تخفـي ١٩٧٣في ظل هذه الظـروف أعلـن الـرئيس األمريكـي نيكسـون فـي أيـار 

%فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الحكومــة األمريكيــة تمــارس ضــغطا علــى المملكــة ١٥الــدوالر بنســبة 
36Fالعربيـــة الســـعودية ، لزيـــادة إنتاجهـــا النفطـــي

، وقـــد أدى األجـــراء األمريكـــي هـــذا إلـــى امتعـــاض   )٦(
37Fالملك فيصل الن الرصـيد السـعودي فـي الـداخل والخـارج كـان اغلبـه بالـدوالر األمريكـي

وكـان ،  )٧(
تعليقـــه أمـــام رئـــيس مجلـــس إدارة شـــركة أرامكـــو (( مـــا فائـــدة آن ننـــتج اكثـــر ، وان نبيـــع اكثـــر وان 

                                                           
وهم كل من كمال ناصر وكمال عدوان ومحمد يوسف النجار (أبو يوسف )، منظمة التحرير  الفلسـطينية   )١(

 ٣٠٥) ص١٩٧٥) ، (بيروت ،١٧، اليوميات الفلسطينية ، مجلد (

)٢(   .News Week , 9. April ,1973 

)٣( M. E. S. S., Howard ,op . cit., P.404. 

)٤(  ،Odah , op. Cit , P. 324 ; ١١٤جريسون ،المصدر السابق ،ص. 
)٥( M.E.S.S ,  Howard , op.cit , P.404 

يـون مل ٨،٤مليـون برميـل إلـى  ٥،٤مـن  ١٩٧٣إلـى تمـوز  ١٩٧٢زاد اإلنتاج النفطي بالفعـل مـن تمـوز  )٦(
 . ٧٨برميل وكان الدفع بالدوالر طبعا ،هيكل ،حرب الخليج ، ص

 . ١٩٨الشتيوي ، المصدر السابق ، ص  )٧(
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نقبض أوراقـا يمكـن تخفـيض قيمتهـا فجـأة بقـرار ال يؤخـذ رأينـا فيـه )) . ونتيجـة لـذلك اصـبح الملـك 
38Fفيصل اكثر استعدادا لسماع رأي الرئيس السادات

)١( . 
التـــي توقـــف فيهـــا ضـــمن رحلـــة  –فيصـــل فـــي جنيـــف اجتمـــع الملـــك  ١٩٧٣أيـــار  ٢٣وفــي  

39Fبرئيس مجلـس إدارة شـركة ارامكـو والمـدير التنفيـذي لهـا –رسمية قام بها إلى فرنسا 

وبـدا الول   )٢(
مرة يلمح بشكل صريح واكثر إلحاحـا ، أمـامهم إلـى االرتبـاط مـا بـين الـنفط ومـا بـين أزمـة (الشـرق 

نحن أصدقاء الواليات المتحدة ولكن مـن المهـم نعم  ٠٠٠األوسط ) وقد بدا حديثه معهم بقوله  ((
 ٠٠٠آن تثبت لنا الواليات المتحدة بدورها وبسياستها معنـا أنهـا حريصـة علـى عالقاتهـا بنـا أيضـا 

40Fوان المصـــالح األمريكيـــة فـــي الســـعودية لـــن يـــتم الحفـــاظ عليهـــا))

وأضـــاف ((قبـــل مجيـــيء إلـــى   )٣(
ات وكـان محبطـا جـدا مـن االنحيـاز األمريكـي للكيـان جنيف مررت بالقاهرة ، ولقيت الـرئيس السـاد

بســبب عجــز األمريكــان  ٠٠الصـهيوني ، والســعودية ال تريــد أن تنعــزل عــن الموقـف العربــي العــام 
لذلك فآنا أرجوكم آن تساعدوني بما لكم من نفوذ فـي البيـت األبـيض والكـونغرس  ٠٠٠عن تأييده 

41Fكل شيء))ألنكم في حال استمرار هذا الوضع سوف تخسرون 

)٤(. 
اســـتجاب ممثلــــو شــــركة ارامكـــو لهــــذا التحــــذير وبـــدءوا بحملــــة واســــعة ومنظمـــة عــــن طريــــق 

42Fالصــحافة وعــن طريــق االتصــاالت المباشــرة بالبيــت األبــيض

حيــث التقــوا مــع جوزيــف سيســكو  )٥(
مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون (الشرق األوسط) وجنـوب شـرق أسـيا والـذي ابلغهـم ((بـان 

ت التي لديه تختلف عن معلومـاتهم )) حيـث أن معلوماتـه كانـت مبينـة علـى تقريـر وكالـة المعلوما
((أن فيصـــل كـــان يقـــوم بهـــذا التهديـــد لمجـــرد الخـــداع :المخـــابرات المركزيـــة األمريكيـــة والـــذي يفيـــد 

ومثلمـــا قـــاوم الضـــغط الـــذي مارســـه عبـــد الناصـــر ضـــده فـــي الماضـــي فباإلمكـــان آن يقـــاوم ضـــغط 
43Fالسادات أيضا ))

)٦( . 

                                                           
 . ٧٨هيكل حرب الخليج ، ص   )١( 
 )٢( .M.E.S.S ,     Howard , op. Cit. , P.404  

      )٣. (M .E.S.S ,  Howard , op. cit. , P.404     ٧٨؛  هيكل ، حرب الخليج ، ص  . 
Arther  N .Young ,  Saudi  Arabia: The  Making of  financial  giant ( new    (٤) 
York 1983 ) P.111.; Jeffrey  Robinson ,  Yaman : The inside story ( great Britain 
1988 ) P.89 ,Jhon  D .Anthony ((Foreign  Policy The View From riyadh))The 
wilson Quarterly , winter 1979, vol. 3, part I, P.73. 

 )٥( M .E. S .S, Howard , op. Cit ,   P.404  
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ثم حاول ممثلو شركة ارامكو عرض الموضوع على البيت األبـيض مـرة اخـرى عنـدما التقـوا 
حيـث طلـب مـنهم تهدئـة  -بناء على دعوتـه  -مع هنري كيسنجر مستشار الرئيس لألمن القومي 

44Fأعصابهم الن الطريقة التي يتصرفون بها ال موجب لها في الحقائق السياسية

)١( . 
و فــي الحصــول علــى شــيء مــن البيــت األبــيض ،اتجهــوا إلــى وزارة بعــد فشــل ممثلــو ارامكــ 

القــائم بأعمــال وزيــر الــدفاع أن لديــه  Pell Clleminesالــدفاع (البنتــاغون) وابلغهــم بيــل كليمــنس 
معلوماته وآراءه الخاصة عن العرب ((انهم لن يتحدوا أبدا وان مخاوف الشركات ليست لها أساس 

45Fا ))من الصحة وان فيصل تابع ألمريك

)٢( . 
قيمت اإلدارة األمريكية الحالة بناًء على تقارير أجهزتهـا االسـتخبارية بـآالتي ((المنـاخ العـام 
هو االنتباه للتحذير، واالعتـراف أن المشـكلة قـد وجـدت ،ولكـن توجـد درجـة عاليـة مـن إنكـار القيـام 

46Fبأي عمل وشيك أو أي إجراء غيـر تلـك اإلجـراءات الجاريـة حاليـا ...))

لـيس هنـاك حاجـة  أي  )٣(
ألي شـيء غيـر اإلجــراءات المتخـذة حاليـا و أعطــي لهـم انطبـاع بــان  الـبعض يعتقـد ان ((جاللتــه 

من بعيد وان كالمه ال يحمل أي طابع من الجدية وانما مسايرة  ]ذئب عاو [هو   )(الملك فيصل 
فتها حاميـة للضغوط العربية علـى المسـتويين الشـعبي والرسـمي ، وتوضـيح مكانـة السـعودية ، بصـ

47Fللمصــالح العربيــة واإلســالمية))

عنــدها ابــرق ممثلــو ارامكــو إلــى ممــثلهم فــي الســعودية قــائلين لــه  )٤(
48F((أن جاللته (الملك فيصل )يثير ذعرا كاذبا ))

)٥( . 
الصـــهيونية فقـــد  -اصـــبح الوضـــع خطيـــرا علـــى الســـاحة العربيـــة  ١٩٧٣وبحلـــول منتصـــف       

الطــرفين بشــكل ملفــت للنظــر ، وكــان الوضــع يبــدو لنــاظره بانــه ازدادت المنــاورات العســكرية لكــال 
Water gate 49Fيسـير مـن دون شـك باتجـاه المعركـة ، كمـا ان فضـيحة وترغيـت 

كانـت قـد جعلـت  )٦(

                                                           
 .٧٨هيكل ، حرب الخليج ، ص )١(
 .١٣٧نوري عبد الحميد خليل ،المصدر السابق ،ص  )٢(
)٣(   M .E.S.S. , Howard , op. cit. , P. 404 

)٤( Ibid. , P.405 

 . ١٣٧هيكل ، المصدر السابق ، ص )٥(
حتـدم التنـافس بـين نيكسـون والمرشـح الـديمقراطي جـورج مـاكغوفرن الرئاسـية ا ١٩٧٢في انتخابات عام   )٦(

،وقــد حــدث حــادث غــامض فــي الحملــة االنتخابيــة وهــو محاولــة الســطو علــى مقــر الرئاســة القوميــة للحــزب 
الديمقراطي الكائن في بنايـات ووترغيـت فـي واشـنطن بإشـراف مـن أعضـاء اللجنـة االنتخابيـة لنيكسـون وقـد 

عرفـت بفضـيحة ووترغيـت ،وقـد ١٩٧٤و١٩٧٣ة الزمة داخليـة تصـاعدت فـي عـامي أطلق هذا الحادث شرار 
كشفت التحقيقات عـن أن شخصـيات كبيـرة فـي حكومـة نيكسـون قـد خرقـت سـير القـانون بمحاولتهـا تخريـب 

بعلم وتدبير من نيكسون نفسه  وعندما واجه  اتهاما أكيـدا ١٩٧٢الحملة االنتخابية للحزب الديمقراطي عام 
للتفاصــيل راجــع= =وودجــراي  ١٩٧٤أب  ٩زلــه مــن قبــل الكــونغرس اســتقال مــن منصــبه فــي واحتمــال ع
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إدارة نيكسون في وضع ال يسمح لها إغضاب العناصر الموالية للكيان الصهيوني لذلك فإنها بدال 
الصهيوني ،استدارت إلى المجال  الذي يمكـن االلتقـاء  - من تعديل سياستها إزاء الصراع العربي

فيــه فكريــا مــع الســعوديين ، حيــث أشــارت إلــى أنهــا علــى اســتعداد للموافقــة علــى طلبــات مبيعــات 
50F)مليــون دوالر ٥٠٠األســلحة اإلضــافية للســعودية والتــي كانــت تقــدر قيمتهــا بـــ(

، وقــد بــرر وزيــر  )١(
بقوله أمـام لجنـة العالقـات الخارجيـة  ١٩٧٣حزيران ٥في الخارجية االمريكي روجرز هذه الصفقة 

بمجلس النواب االمريكي (( أن اإلدارة األمريكية اعتبرت بيع قاذفات مقاتلة نفاثة من طراز فانتوم 
)F .4(( وردا علــى الحجــج القائلــة بــان هــذه الطــائرات قــد تشــكل تهديــدا  -)  للســعودية امــرا جيــدا

(انــه اليــرى ســببا لعــدم الثقــة فــي تأكيــدات الســعوديين بــأنهم لــن قــال روجــرز (–للكيــان الصــهيوني 
51F)) ]اسرائيل [يستخدموها ضد 

)٢( . 
إن محاولة واشـنطن هـذه ، والتـي كـان الهـدف منهـا إرضـاء السـعودية ،لـم تحقـق نجاحـا كبيـرا      

52Fفي سياستها فيما يتعلق بأسعار النفط -الى اكثر من هذا الحد  –في إقناعها باالعتدال 

وتجـاه  )٣(
حذر الملك فيصل الواليات المتحدة قائال ((إن بالده لـن  ١٩٧٣تموز  ٦الكيان الصهيوني ، ففي 

ـــه دعـــم واشـــنطن للكيـــان الصـــهيوني  ـــات المتحـــدة اذا لـــم ينت تســـتطيع مواصـــلة ارتباطهـــا مـــع الوالي
نطقـة ، وان عليهـا اتبـاع سياسـة اكثـر واقعيـة فـي الم  ]الشـرق األوسـط [،لصالح نهـج محايـد فـي  

وأضاف قائال ((نحن نود مواصلة هـذه العالقـة الوديـة ،غيـر أن هـذا التعـاون أمـر صـعب إن …))
53Fلم تصحح الواليات المتحدة موقفها من العرب ))

)٤( . 
أن أهم ما يالحظ على تصريح الملك فيصل هذا هـو التحـول فـي مطالبتـه اإلدارة األمريكيـة 

يوني ، إلى مطالبته إياها باتخاذ موقف الحياد منه الصه-من القيام بدور في حل الصراع العربي 
، وهــذا نــاتج علــى مــا يبــدو مــن عــدم اهتمــام الواليــات المتحــدة بتحــذيرات الملــك فيصــل الســابقة ، 
ـــات المتحـــدة اعتبـــرت سياســـته الســـابقة ، وخاصـــة  وربمـــا يكـــون الملـــك فيصـــل قـــد اعتقـــد أن الوالي

 ١٩٧٣ي لــذلك قــرر تخفيفهــا حيــث قــال فــي تمــوز التحــذيرات فــي اســتخدام الــنفط ،نوعــًا مــن التحــد

                                                                                                                                                                      
وريتشــارد هوفســتدتر ، مــوجز التــاريخ االمريكــي ،(الواليــات المتحــدة ، وكالــة االعــالم األمريكيــة .د.ت )ص 

 .١٧٤-١٧٣ص
 .  ١١٥جريسون ،المصدر السابق ، ص  )١(

 المصدر نفسه. )٢(

% ، سجل ١١،٩برفع سعر النفط بنسبة  ١٩٧٣حزيران  ٦اتخذت قرارا في  كانت منظمة االوبك قد )٣(
 .  ٣٠٢، ص ١٩٧٣، تموز  ]العالم العربي[

)٤(    .Washington   post , 17. 6 . 1973 



 

 ١٤٥ 

 الفصل الرابع 

((أن البترول لـيس سـالحا سياسـيا ،انـه سـالح اقتصـادي يمكننـا أن نشـتري بـه أسـلحة تسـتخدم فـي 
54Fالمعركة ))

)١(. 
وعلى الرغم من التبدل الواضح في موقف الملك فيصل إال أن الواليات المتحدة مضت فـي 

ضـــد قـــرار  ١٩٧٣تمـــوز  ٢٥(الفيتـــو ) يـــوم   سياســـتها الســـابقة واســـتخدمت لوحـــدها حـــق الـــنقض
لمجلــس األمـــن يـــدعو الكيـــان الصــهيوني الـــى االنســـحاب مـــن األراضــي العربيـــة المحتلـــة ويشـــجب 

 . )٢(55F ١٩٦٧االحتالل الصهيوني المستمر لهذه األراضي منذ 
56Fزار الـــرئيس المصـــري انـــور الســـادات الســـعودية  ١٩٧٣أب  ٢٣وفـــي يـــوم 

وتحـــدث مـــع  )٣(
ال ((انه يريد أن يشهده على انه حاول كل ما في وسعه مـع الواليـات المتحـدة مـن الملك فيصل قائ

اجل حل سلمي ،ولم تجد جهوده صدى ،وانه أالن ال يجـد أمامـه مخرجـا غيـر القتـال )) ثـم تطـرق 
السادات إلى موضوع الدور الذي يمكن أن يقـوم بـه الـنفط فـي المعركـة ، وكـان الملـك فيصـل يبـدو 

،كأنه يزن األمـور فـي فكـره قبـل أن يحـدد موقفـه وكـان رأيـه فـي النهايـة ،أن يكـون  الول مرة مترددا
57Fأمر من هذا النوع سرا ال يعلـم بـه أحـد 

، وان تكـون المعركـة طويلـة لتعبئـة الـرأي العـام العـالمي  )٤(
حيث قال ((اعطنا الوقت الكافي ،إننا ال نريد أن نستخدم النفط سـالحًا فـي معركـة ال تسـتمر اكثـر 

ن يومين أو ثالثة أيام ثم تتوقـف وانمـا نريـد معركـة تسـتمر مـدة تكفـي لتعبئـة الـرأي العـام العـالمي م
((58F

ثم سال الملك فيصـل الـرئيس السـادات قـائال ((هـل لـديكم أفكـار عـن الطريقـة التـي يمكـن بهـا  )٥(
راحــات اســتخدام الــنفط كســالح فــي المعركــة؟)).ورد الســادات بأنــه ((حتــى هــذه اللحظــة ال يملــك اقت

محددة فهو ال يتجاسر على بحث الموضوع حتى يتأكد من تأييد الملك للمبدأ ثم انه يشـارك الملـك 
59Fفــي أن الســرية واجبــة )) 

.رد الملــك فيصــل بالتعهــد بمســاعدة مصــر ماديــا ووافــق علــى وجــوب  )٦(
60Fاستخدام النفط سالحًا وفقا للشروط التي حددها

)٧( . 

                                                           
 .٢٤٣هيكل ، الطريق إلى رمضان ، ص )١(
)٢(   .Odah ,op ,cit ,p.325  
اقش الموقف مـع الملـك فيصـل وتوصـل الطـرفين إلـى ون ١٩٧٣كان السادات قد زار السعودية في نيسان   )٣(

قناعة بأنه ال يمكن الحصول على شيء مـن خـالل الـنهج السياسـي طالمـا أن الواليـات المتحـدة ال تسـعى 
 لتحقيق السلم ،  

 Mashaan  M.Deij , Saudi  Arabia’s  Foreign  Policy 1953  – 1975  , Ph.D thesis 
(university of Idaho ,1979 ) P . 85. 

 .  ٧٩هيكل ، حرب الخليج ، ص   )٤(

)٥(     M. E. S. S. , Howard, op. Cit, p. 406. 

 . ٧٩هيكل ،حرب الخليج ، ص )٦(
)٧(    .Deij , op .cit , P.85 
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الواليات المتحدة في سياستها الموالية للكيان الصـهيوني وبناءا على ذلك ونتيجة الستمرار  
قــائال  ١٩٧٣أب  ٣٠وموقفهــا األخيــر مــن قــرار مجلــس األمــن الــدولي ،صــرح الملــك فيصــل فــي 

((انــه رغــم صــداقته مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،فــان دعــم األخيــرة الالمحــدود للصــهاينة ضــد 
61Fالدول العربية قد وضعه في مركز صعب جدا ))

، ولخص الملك فيصل موقف السـعودية فـي   )١(
انـه ال يرغـب فـي وضـع ((… قـائال  ١٩٧٣أب  ٣١هـذه المرحلـة فـي مقابلـة تلفزيونيـة أذيعـت فـي 

 [أي قيــد علــى شــحنات الــنفط الســعودي إلــى الواليــات المتحــدة ، إال أن مســاندة األخيــرة الكاملــة لـــ 
ته القائمة على تلبية االحتياجات النفطيـة تجعل من الصعب عليه أن يحافظ على سياس ]إسرائيل 

62Fللواليات المتحدة، أو حتى أن يواصل موقفه الودي تجاه      واشنطن )) 

)٢( . 
يبدو أن عدم رد واشنطن علـى التحـذيرات السـعودية هـذه هـو اعتقادهـا أن      السـعوديين 

ـــات والصـــف ـــدات  يفاوضـــون ويوقعـــون االتفاقي ـــرغم مـــن إصـــدارهم للتهدي ـــى ال قات مـــع الواليـــات ،عل
المتحدة لتسليح وتدريب حرسهم الوطني وتجهيز قـوتهم الجويـة والبحريـة باألسـلحة الحديثـة ،أي أن 
واشــنطن انطلقــت مــن فكــرة مفادهــا أن الســعودية بحاجــة إلــى الواليــات المتحــدة خاصــة فــي تــدعيم 

ت المتحـدة ،كمـا أمنها ، وليس بوسعها أن تقـوم بـأي عمـل يـؤدي إلـى اضـطراب العالقـة مـع الواليـا
يســمح لهــا  ١٩٦٧أن األخيــرة  كانــت مــا زالــت مقتنعــة بــان النصــر الصــهيوني فــي حــرب حزيــران 

بتجاهـــل التحـــذيرات الســـعودية والمصـــرية انطالقـــا مـــن نظريـــة (األمـــن الصـــهيوني ) التـــي هندســـها 
ى كيسنجر ،والتي تقضي بدعم الكيان الصهيوني وجعله متفوقا عسـكريا ،بحيـث يفـرض السـالم علـ

63Fالعرب فرضا قسريا

اصبحوا اكثـر  ١٩٧٣،السيما إذا علمنا بان كيسنجر ونيكسون ومنذ صيف  )٣(
64Fقناعــة بهــذه االســتراتيجية

،ورغــم وصــول إدارة نيكســون إلــى هــذه القناعــة إال أنهــا كانــت مدركــة  )٤(
 تماما للعالقة بين محافظتها على حرية الوصول إلـى نفـط (الشـرق األوسـط ) وبـين اتخـاذ واشـنطن

أكــد الــرئيس نيكســون فــي مــؤتمر  ١٩٧٣أيلــول  ٥الصــهيوني ، ففــي  -لموقــف ازاء النــزاع العربــي 
الصــهيوني  -صــحفي بــان إدارتــه ســتمنح أولويــة قصــوى لموضــوع إيجــاد تســوية للصــراع العربــي 

65Fوأضاف بان وزير الخارجية هنري كيسنجر

سيعطي أولويـة متقدمـة للتوصـل إلـى تسـوية لمشـكلة  )١(

                                                           
)١(      Wayne Wilcox ((American  Foreign Policy : Ayear of Mixed For tuns)) in 

Peterled  Johnes, the International  Year book of Foregin  policy Analysis , 
Vo1.I (London : croom helm ,  1974 ) P . 21. 

 . Wilcox , op. Cit.  P .21؛   ١١٥) جريسون ،المصدر السابق ، ص ٢(
 . ٢٤٨-٢٤٥للتفاصيل راجع هيرش ،المصدر السابق ،ص ص )٣(
 . ١٥٦سافران ، المصدر السابق ، ص )٤(
فضـال عـن اسـتمراره فـي  ١٩٧٣أب  ٢٢نري كيسـنجر وزيـرا للخارجيـة بـدال مـن ولـيم روجـرز فـي اصبح ه )١(

منصـــبه كمستشـــار للـــرئيس لشـــؤون األمـــن القـــومي ، مالـــك خضـــير خلـــف المحيـــاوي ،الواليـــات المتحـــدة 



 

 ١٤٧ 

 الفصل الرابع 

66Fط )(الشـــرق األوســـ

. إال أن أي شـــخص فـــي الـــوطن العربـــي لـــم يثـــق فـــي ذلـــك ، حتـــى األقطـــار  )٢(
67Fالصديقة للواليات المتحدة في  المنطقة 

)٣( . 
               

   -والحظر النفطي : ١٩٧٣حرب  -٢
كانــــت مصــــر وســــوريا قــــد اتخــــذتا قــــرار البــــدء بــــالهجوم علــــى الكيــــان  ١٩٧٣آب   ٢٧فــــي 

حيـــث شـــنت  ١٩٧٣تشـــرين األول ٦، وفعـــال بـــدا الهجـــوم فـــي  )٤(الصـــهيوني وبـــدأتا تعـــدان لـــذلك 
القوات السورية والمصرية هجوما مباغتا ومتزامنا وفي ظرف ساعات عبرت القوات المصـرية قنـاة 

ـــارليف   68Fالســـويس واجتـــازت خـــط ب

، وهكـــذا بـــدأت الحـــرب التـــي لـــم يتوقعهـــا جميـــع المســـؤولين  )٥(
69Fالحكوميين االميركـان 

منهـا أرسـلت إدارة الـرئيس نيكسـون رسـالة إلـى الملـك ، وفـي اليـوم األول  )٦(
فيصــل تطلــب منــه التــدخل لوقــف القتــال ، إال أن جــواب الملــك فيصــل كــان   ((أن علــى الواليــات 

70Fعلى االنسحاب من األراضي المحتلة ))   ]إسرائيل[المتحدة إجبار 

)٧( . 
يــث بعــث رســالة إلــى بعــد قيــام الحــرب كــرر الملــك فيصــل تحذيراتــه إلــى الواليــات المتحــدة ح

الــرئيس األمريكــي حملهــا الشــيخ احمــد زكــي اليمــاني ابلغــه فيهــا (( أن المملكــة العربيــة الســعودية 
ستقطع عالقاتهـا الدبلوماسـية مـع الواليـات المتحـدة ، كمـا إنهـا سـتوقف صـادراتها النفطيـة إذا ثبـت 

ــ   ]إســرائيل[اشــتراك الواليــات المتحــدة إلــى جانــب  71Fي المنطقــة العربيــة )) فــي القتــال الــدائر ف

)١(  .
، وهــو اليــوم الــذي وضــعت فيــه القــوات الســعودية فــي حالــة تأهــب  ١٩٧٣تشــرين األول  ٨وفــي 

قصوى ، أمر الملك فيصل شركة ارامكو بان تخفض إلى النصف ضخ النفط السعودي عبر خـط 

                                                                                                                                                                      
غـداد األمريكية واألزمات الدولية في المنطقة العربية ، رسالة ماجستير ، كلية العلـوم السياسـية ، جامعـة ب

 .١٥٥، ص١٩٩٣،
 
 . ١١٦جريسون ، المصدر السابق ، ص )٢(
)٣ (Odah, op. Cit , p. 327 . 
 .٢٠) هيكل ، الطريق الى رمضان ، ص ٤(
هو الخط الدفاعي الذي أنشئه الجنرال الصهيوني حاييم بـارليف رئـيس أركـان الجـيش الصـهيوني  ، بينـه   )٥(

اضـي التـي احتلهـا الصــهاينة كخـط واقـي ضـد أي هجــوم فـي األر  ١٩٦٧وبـين القـوات المصـرية بعـد حــرب 
محتمل من قبل العرب واعتبر من الحصـون التـي يصـعب اقتحامهـا بسـبب اسـتحكاماته الدفاعيـة الكبيـرة ، 
للتفاصيل راجع عبد الرزاق محمد اسود ، الموسوعة الفلسطينية ، المجلد الثالـث ،(بيـروت ، الـدار العربيـة 

 . ٩١٩-٩١٨للموسوعات، د.ت. ، ) ص ص 
)٦(  .M. E. S. S. , Howard , op . cit, P .406  
)٧(  .Odah , op .cit , P. 331  
 . ١٩٧٣تشرين األول  ١٤صحيفة  أجيال الكويتية في   )١(
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ض خســارة األنابيــب الــذي يمــر عبــر شــبه الجزيــرة العربيــة إلــى لبنــان علــى اعتبــار أن ذلــك ســيخف
الـــنفط إذا مـــا تعـــرض خـــط األنابيـــب للتخريـــب ، وعلـــى الفـــور وجـــدت الواليـــات األمريكيـــة المتحـــدة 

72Fوالسعودية نفسيهما في الموقف غير المرغوب فيه وهو ان يكونا في موضع المجابه فعال 

)٢( . 
بعــــث الســــادات رســــالة الــــى الملــــك فيصــــل جــــاء فيهــــا ١٩٧٣تشــــرين األول  ١١وفــــي يــــوم  

وقـد رد الملــك فيصـل بقولــه (( انـه فــي انتظـار رد الــرئيس األمريكــي ، …))مـا وعــدانجـز حــر ((…
73Fوبعــد وصــول هــذا الــرد ســوف يكــون مســتعد للتصــرف علــى النحــو المالئــم))

تشــرين  ١٢. وفــي  )٣(
أرســـل المـــدراء التنفيـــذيين لشـــركة ارامكـــو رســـالة إلـــى واشـــنطن طـــالبوا فيهـــا الـــرئيس  ١٩٧٣األول 

ز الكيان الصـهيوني باألسـلحة وأكـدو ذلـك قـائلين (( أن اغلـب مصـالحنا نيكسون بعدم اعادة تجهي
74Fاالقتصادية في المنطقة هي أالن في  خطر ))

)٤( . 
وعلى الرغم من التحذيرات( السعودية وتحـذيرات الشـركة)  إال أن الحكومـة األمريكيـة بـدأت 

لحة التـي فقـدها فـي بإرسال شحنات طارئة من األسـلحة الـى الكيـان الصـهيوني تعويضـًا عـن االسـ
األيام األولى للحـرب ، وبـدأت بفـتح جسـر جـوي ضـخم المـداد الكيـان الصـهيوني بمـا يحتاجـه مـن 

75Fأســلحه وذخــائر

. ونتيجــة لــذلك أرســل الملــك فيصــل تحــذيرا جديــدا وعــاجال إلــى الواليــات المتحــدة )٥(
لــى الواليــات مفــاده أن مثــل هــذا الــدعم األمريكــي للكيــان ســيؤدي إلــى حظــر علــى تصــدير الــنفط إ

ــــدين للكيــــان الصــــهيوني 76Fالمتحــــدة وحلفائهــــا المؤي

ــــي  )٦( ــــى  ١٩٧٣تشــــرين األول  ١٦،وف وصــــل إل
واشنطن عمر السقاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية بصـحبة ثـالث مـن وزراء الخارجيـة 

77Fالعـرب  

78Fوهـو يحمـل التحـذير نفسـه  )٧(

 ويطالــب بوقـف إمـداد الكيـان الصـهيوني بالسـالح خــالل )٨(
ــنفط إلــى الواليــات المتحــدة  79Fيــومين وبعكســه ســوف يــتم فــرض حضــر علــى تصــدير ال

، إال أن  )١(
الــرئيس نيكســون ابلغهــم انــه كلــف هنــري كيســنجر بــان يتــولى حــل الموقــف الناشــئ عــن الحــرب  ، 
وعـــن أزمـــة ( الشـــرق األوســـط ) كلهـــا ، واحـــس نيكســـون إنـــه فاجـــأ الـــوزراء العـــرب مـــن اختيـــاره ، 

                                                           
 ١١٦جريسون ، المصدر السابق ، ص  )٢(

 ٠ ٧٩هيكل ، حرب الخليج ، ص  )٣(
 .M. E . S .S,     Haward    ,  op؛    ١٣٨خليل ، المصدر السابق ، ص  نوري عبد الحميد      )٤(

  Cit.  ,p. 406 
 M, E S S   H award   ,Ibid. , P 407قدرت هذه اإلمدادات بألف طن من األسلحة  في اليوم ،    )٥(

)٦( Washington Post  , 13 .Octobers 1973 ;  New York   Times   13 . 10 . 1973 

 لكويت والمغرب والجزائر . وهم وزراء خارجية كل من ا )٧(

)٨(  New York  Times 14 .10 .1973   ؛  ١٣٨؛نـوري عبـد الحميـد خليـل ،المصـدر السـابق ، ص
     ٠ ٨٠هيكل ، حرب الخليج ، ص 

الكسندر بريماكوف  ، نفط الشرق األوسط واالحتكارات الدولية ، ترجمـة بسـام خليـل ( بيـروت ، دار ألـف   )١(
 ٠ ٦١) ص ١٩٨٤باء  
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هم (( قد يخطر على بال بعضكم إن هنري يهودي وذلك صحيح ولكن تذكروا انه فاستدرك قائال ل
80F)) ٠٠٠أمريكي أوال وسوف يتصرف في األزمة وفق  تعليماتي 

)٢( . 
لــــم تســــتجب الواليــــات المتحــــدة للطلــــب الســـــعودي بوقــــف إمــــدادات األســــلحة إلــــى الكيـــــان        

81F))(( أن يشـربوا نفطهـم الصهيوني ، وردت بان على العـرب  

ممـا دفـع ممثلـي االقطـار العربيـة  )٣(
١٩٧٣تشــرين األول  ١٧و  ١٦المنتجــة للــنفط لالجتمــاع فــي الكويــت فــي يــومي  82F

وتوصــلوا إلــى  )٤(
83F% ١٧رفـــع الســـعار الـــنفط بنســـبة 

% شـــهريا لحــــين ٥كمـــا قـــرروا خفـــض إنتـــاج الـــنفط بنســـبة  )٥(
شـــرعية للشـــعب العربـــي انســـحاب الكيـــان الصـــهيوني مـــن األراضـــي المحتلـــة واعترافهـــا بـــالحقوق ال

84Fالفلسطيني

)٦(. 
اجتمع مجلس الوزراء السعودي ،وقرر تخفيض اإلنتاج فـورا  ١٩٧٣تشرين األول  ١٨وفي 

% ثـــم االســــتمرار فــــي سياســــة التخفـــيض بعــــد ذلــــك شــــهريا ١٠حتـــى نهايــــة تشــــرين االول بمعــــدل 
85Fبمعدالت تحدد في وقتها

)٧( . 
بطلبــه مــن الكــونغرس  ١٩٧٣األول تشــرين ١٩رد الــرئيس نيكســون علــى هــذا األجــراء فــي 

ــــي  ٢،٢تخصــــيص مســــاعدات بقيمــــة  بليــــون دوالر للكيــــان الصــــهيوني لتعويضــــه عــــن خســــائره ف
86Fالحــــرب

قــــائال ((نظــــرا لزيــــادة  ١٩٧٣تشــــرين األول  ٢٠، ممــــا دفــــع الملــــك فيصــــل إلــــى أن يعلــــن فــــي  )١(

                                                           
 . ٨٠هيكل ، حرب الخليج ، ص  )٢(
 . ١٣٨خليل ، المصدر السابق ، ص نوري عبد الحميد )٣(

يذكر أن الكويت قد دعت إلي عقد مؤتمر للدول المنتجة للنفط بعد أربعـة أيـام مـن بـدء المعـارك العسـكرية  )٤(
المصـدر السـابق ، لغرض تحديد مسالة كيفيـة اسـتخدام الـنفط بالطريقـة األفضـل لخدمـة المعركـة ، سـافران ،

 .١٥٧ص 
)٥( Alan .T. Demarce (( Aramco is alssan in the Management  of                             

 choose ))Fortune , February 1974 , P. 58 . 
؛ إبـراهيم    شـحاتة  ٣٤)ص  ١٩٨١وهبي البوري ووليد خدوري ،النفط فـي العالقـات الدوليـة ( الكويـت ، )٦(

ـــــروت ،مؤسســـــة الدراســـــات الفلســـــطينية ، ،حظـــــ ـــــي (بي ـــــنفط العرب ؛ محمـــــد         ٥)ص  ١٩٧٥ر تصـــــدير ال
؛ حامـــد ربيــع ،ســالح البتــرول والصـــراع  ٢٣٧) ص ١٩٧٤عجــالن ،البتــرول ، (بيــروت ، دار الفــارابي ، 

 . ٤٥) ، ص ١٩٧٤،(بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،   ]اإلسرائيلي[العربي _ 
 . ٨تة ، المصدر السابق ، ص شحا )٧(
)١( Alexander Bligh , From prince toking: Royal  succession in the house of 

twentieth century (new york ,1985 )P.209; Georges Bouteiller , L’Arabie 
Sadudite cit’e de Dieu .Cit’e des affaires puissance  Internasionale ( presses 

universitaires , de France , paris 1981 )P.198. 
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الســــعودية وقــــف كــــل  المســــاعدات العســــكرية األمريكيــــة للكيــــان الصــــهيوني فقــــد قــــررت المملكــــة العربيــــة
87Fالصادرات النفطية الى الواليات المتحدة األمريكية بسبب اتخاذها مثل هذا الموقف ))

)٢( . 
من خالل ما تقـدم نسـتطيع القـول أن الملـك فيصـل حـاول جاهـدا دفـع اإلدارة األمريكيـة إلـى 

انــه  الصــهيوني ، إال -اتخــاذ أي موقــف أو أي خطــوة نحــو األمــام فــي موضــوع الصــراع العربــي 
 -فشل رغـم تحذيراتـه الكثيـرة التـي كانـت فـي بـادئ األمـر عبـارة عـن منـاورة سياسـية ، ثـم تطـورت 

إلى موقف صريح انطالقا من الحفاظ علـى  -بسبب الموقف األمريكي المساند للكيان الصهيوني 
دي ماء الوجه السـيما إذا علمنـا أن الملـك فيصـل طالـب الواليـات المتحـدة فـي بـادئ األمـر بـان تـؤ 

الصهيوني ثم تنازل اكثر وطالبها بالوقوف على الحياد فقط وكـان  -دورا في حل الصراع العربي 
فــي كــل مــرة يحــذر الواليــات المتحــدة مــن مغبــة سياســتها المواليــة للكيــان الصــهيوني ،إال أنهــا لــم 

 تستجب إلى أي طلب من مطالبه مما اضطره إلى اتخاذ هذا القرار . 
ي صـدمة كبيـرة للحكومـة األمريكيـة وخاصـة لكيسـنجر الـذي راى ان كان قرار الحظر النفطـ

مــــا أقــــدمت عليــــه الــــدول العربيــــة هــــو ( إجــــراء ابتــــزازي ) يصــــل إلــــى درجــــة الحــــرب وان النظــــام 
88Fاالقتصادي العالمي مهـدد باالنهيـار

اجتمـع اليمـاني وزيـر  ١٩٧٣تشـرين األول  ٢١، وفـي يـوم  )٣(
رئـيس مجلـس إدارة ارامكـو ،وقـد سـأله اليمـاني  F. Youngersالنفط السعودي مع فرانك يـونجرز 

89Fقائال (( هل أنت مندهش من قرارالحظر )) فاجاب ((أني مذهول ))

)٤( . 
تصرفت السعودية خالل عملية الحظر هـذه بـذكاء هـذه المـرة ، ولكـي ال يحصـل مـا حصـل 

طريـق  عنـدما حصـلت الـدول التـي فـرض عليهـا الحظـر النفطـي ، علـى الـنفط عـن١٩٦٧في عام 
طرف ثالث ، قامـت السـعودية باعتمـاد قسـائم خاصـة يسـجل عليهـا اسـم الشـركة واسـم بـاخرة النقـل 
وكمية النفط المصدرة علـى أن توقـع هـذه القسـيمة مـن المـوانئ التـي تمـر فيهـا البـاخرة ، كمـا توقـع 

90Fالمســتورد ، ومـن القنصــلية السـعوديةمـن كمــارك البلـد 

ن يــذكر كمــا أن وزيـر الــنفط السـعودي كــا )٥(
نــاقالت الــنفط الســعودي ســوف تخضــع لمراقبــة األجهــزة االلكترونيــة الحكوميــة بــان شــركة ارامكــو 

                                                           
)٢( Geoge Lenczowski ,Middle East oil in a revolutionary Age , ( Washington 

D.C.: American Enterprise institute for public policy Research 1976) P.14 ; 
M.E.S.S. , Howard ,op.  cit, P .407,  ; ٧٦بق ،ص عليوه، المصدر السا . 

 ٢١٠الشتيوي ،المصدر السابق ، ص )٣(

 . ٨١هيكل ، حرب الخليج ، ص  )٤(
 .٤٣٥)، ص١٩٧٦،(بيروت ،  ١٩٧٣مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، الوثائق الفلسطينية العربية لعام  )٥(
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91Fإلى نهاية رحالتها

وهدد بتأميم ارامكو إذا قـام اتحـاد شـركاتها بالتحايـل علـى الحظـر ممـا جعلهـا  )١(
92Fتذعن كليا لهذا األمر

)٢(  . 
را كهـــذا ، فقـــد كانـــت تشـــتري مـــن لـــم يكـــن مـــن الســـهل علـــى الواليـــات المتحـــدة أن تواجـــه أمـــ

% مـن إجمـالي االسـتهالك     األمريكـي ٣ألف برميـل يوميـا ، أي حـوالي  ٥٠٠السعودية حوالي 
، وهــذه النســبة مضــافا إليهــا التخفــيض والحظــر اللــذان فرضــتهما األقطــار العربيــة األخــرى ، جعــل 

93Fها النفطيــة% مــن إجمــالي إمــدادات١٢الواليــات المتحــدة تعــاني مــن عجــز يقــدر بنحــو 

، أي أنهــا  )٣(
94Fمليون برميل يوميا كانت تأتى من االقطار  العربية ١،٣خسرت ما يقارب 

، فضال عن ارتفاع  )٤(
دوالر فـي  ٥،١٢الـى  ١٩٧٣دوالر فـي أيلـول  ٣األسعار بوتيرة متسـارعة حيـث ارتفـع السـعر مـن 

١٩٧٣ل دوالر في كانون األو  ١١،٦٥ثم استمر االرتفاع إلى  ١٩٧٣تشرين األول  95F

)٥(. 
اســتمرت الواليــات المتحــدة فــي دعمهــا للكيــان الصــهيوني وفــي المقابــل فإنهــا كانــت تســعى 

96Fجاهـــدة للوصـــول إلـــى نهايـــة فوريـــة للحـــرب

فلـــم تكـــن الواليـــات المتحـــدة وحـــدها التـــي تعـــاني مـــن  )٦(
اضطراب اقتصادي حاد نتيجة الحظر النفطـي، بـل أن الـدول الصـناعية الغربيـة كانـت تعـاني مـن 

 .Gضع نفسه وربما اكثر من ذلك فعلى سبيل المثال تحدث الرئيس الفرنسي جورج بومبيـدو   الو 

Pomipidou  فقــط مــن ١٠الــى هنــري كيســنجر قــائال ((كفــوا عــن التالعــب بنــا فــانتم تســتوردون %
استهالككم من مصادر عربية واما فرنسا فإنها تعتمـد علـى البتـرول العربـي بنسـبة مائـة فـي المائـة 

((97F

نائــب رئــيس وزراء اليابـان قــائال ((لقـد ثبــت لــدينا أالن   Takyo Mekyوصـرح تــاكيوميكي  . )٧(
أن الحصــول علــى البتــرول لــم يعــد مســألة مــال ولكــن مســألة سياســية والبــد لليابــان أن تــؤقلم نفســها 

98Fعلى الوضع الجديد ))

)٨( . 
للشــؤون  التقــى عمــر الســقاف وزيــر الدولــة الســعودي ١٩٧٣فــي نهايــة شــهر تشــرين األول 

الخارجيــــة بــــالرئيس نيكســــون حيــــث أكــــد لــــه بــــان مســــؤولية الواليــــات المتحــــدة هــــي إجبــــار الكيــــان 
، وقــــد رد الــــرئيس بأنــــه ١٩٦٧الصــــهيوني علــــى االنســــحاب مــــن األراضــــي العربيــــة المحتلــــة عــــام 

                                                           
 . ٤٢٠سالمة ، المصدر السابق ، ص )١(
)٢( M. E. S. S. , Howard , op . cit, P . 407  
 . ١١٧سون ، المصدر السابق ،ص جري )٣(
 ١٩٧٥)        ٤١عبد العزيز العجيزي (( أزمة الطاقة والمتغيرات الدولية )) مجلـة السياسـة الدوليـة ع ( )٤(

 . ٦٣، ص
 . ١١١نيكسون ،المصدر السابق  ، ص )٥(
 . ١١٧جريسون ،المصدر السابق ، ص )٦(
 ٨١هيكل ، حرب الخليج ، ص )٧(

 ٢١٠،المصدر السابق ، صنقال عن الشتيوي  )٨(
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، لكنــه أكــد بأنـــه ال يمكــن أن يعـــده بــان الكيـــان  ٢٤٢ســيتعهد بالعمــل مـــن اجــل تنفيـــذ القــرار رقـــم 
١٩٦٧حزيـران  ٤وني سوف ينسحب إلى حـدود الصهي 99F

. يتضـح مـن ذلـك أن الواليـات المتحـدة  )١(
لم تكن جادة في دفع الكيان الصهيوني على االنسحاب من االراضي العربية المحتلة وما كـان رد 
الـــرئيس نيكســـون علـــى الســـقاف ســـوى محاولـــة المتصـــاص النقمـــة العربيـــة علـــى الواليـــات المتحـــدة 

والي للكيــان الصــهيوني وتخفيــف نتــائج الحظــر النفطــي الــذي فــرض علــى اوربــا نتيجــة موقفهــا المــ
 الغربية والواليات المتحدة . 

بسـبب  ١٩٧٣تشرين األول  ٣١في ظل هذه الظروف قبل السادات وقف إطالق النار في 
100Fتغيــــر الوضــــع العســــكري 

101F، وصــــعوبته علــــى الجبهــــة المصــــرية  )٢(

،  والضــــغوط  األمريكيــــة ، )٣(
102Fبحل النزاع وتعهداتها

)٤( . 
وعلى الرغم من وقـف اطـالق النـار اال ان الموقـف المعلـن للسياسـة الخارجيـة السـعودية اتبـع        

103F(خطـا متشـددا ) 

، ولـم يتحــرك الملـك فيصـل لتخفيـف الحظــر النفطـي ، علـى الواليـات المتحــدة  )٥(
تشــرين األول  ٣١بـل علــى العكــس أعلنــت الحكومـة الســعودية خفضــا جديــدا النتاجهـا النفطــي فــي 

104F% ١٥% مـــن إجمـــالي اإلنتـــاج ليصـــل إجمـــالي الخفـــض إلـــى ٥بنســـبة  ١٩٧٣

، وبعـــد توقـــف  )٦(
العمليــات العســكرية بــين مصــر والكيــان الصــهيوني بــدأ كيســنجر رحــالت متكــررة إلــى المنطقــة زار 
خاللهــا الســعودية وتحــدث مــع الملــك فيصــل فــي موضــوع حــل النــزاع ، وقــد رد الملــك فيصــل قــائال 

من كل األراضي  ]اإلسرائيلي[ال تشمل االنسحاب  ]الشرق االوسط [ني ال اقبل تسوية لمشكلة ((ا

                                                           
 .  ٢٣٣هيكل ، المصدر السابق ، ص   )١(

كــان الوضــع  ١٩٧٣تشــرين األول  ١٦وحتــى  ١٩٧٣تشــرين األول  ٦منــذ بــدء العمليــات العســكرية فــي  )٢(
العسكري لصالح القوات المصـرية والسـورية ،اال ان هـذا الحـال قـد تغيـر بشـكل كبيـر واصـبح لصـالح الكيـان 

تشرين األول بسبب تراكم اإلمدادات العسكرية األمريكية للكيـان الصـهيوني  ٢٠ي يوم الصهيوني خصوصًا ف
تشرين األول لـم تعتـرف بالحقيقـة ،حيـث ان القـوات الصـهيونية بعـد  ٢٠،اال ان القيادة المصرية وحتى يوم 

تشـــرين األول كانـــت تقاتـــل علـــى الجانـــب الغربـــي مـــن قنـــاة الســـويس فقـــد اســـتطاعت فـــتح ثغـــرة فـــي  ١٦
نطقةالدفرسوار تم من خاللها عبور قوة مدرعة صهيونية كبيرة ألى خلف القوات المصرية ،وفـي هـذا اليـوم م

تشرين األول )وصل رئـيس الـوزراء السـوفيتي إلـى القـاهرة وحـاول جاهـدا إقنـاع السـادات بـان  ١٦بالضبط (
لنـار وبموجـب افضـل الحرب متجهة في غير صـالح العـرب وبـان الوقـت قـد حـان للسـعي وراء وقـف إطـالق ا

ــذلك اال بعــد جلــب صــور لألقمــار الصــناعية تؤكــد ذلــك  الشــروط ،اال انــه لــم يــتمكن مــن إقنــاع الســادات ب
   ١٦٠- ١٥٨،للتفاصيل راجع سافران ،المصدر السابق ، ص ص

 . ١١٧جريسون ،المصدر السابق ، ص )٣(
)٤(  Odah, op. Cit, p. 334.  

)٥(  Ibid . 
 .  ١١٧ابق ، صجريسون ،المصدر الس )٦(



 

 ١٥٣ 

 الفصل الرابع 

أنـــي أرى أن يكـــون االنســـحاب مـــن القـــدس أول خطـــوة فـــي … العربيـــة المحتلـــة بمـــا فيهـــا القـــدس 
ــم افعــل شــيئا فــي حيــاتي اذا ظــل المســجد األقصــى  االنســحاب الكلــي وســوف اعتبــر نفســي أنــي ل

أن أمريكا … اينة وان أغلى أمنياتي أن اصلي في المسجد األقصى قبل وفاتي تدنسه أيدي الصه
ولكنهــا فـي نفــس الوقـت يجــب أن ال تنسـى أن كــل مـوارد العربيــة   ]إسـرائيل[حـرة فــي مسـاندتها  لـــ 

كــل األراضــي التــي    ]إســرائيل[إلــى أن تعيــد  ….الســعودية قــد وضــعت تحــت تصــرف المعركــة 
105Fين على حقوقه المشروعة )) احتلتها ، ويحصل شعب فلسط

)١(  
اجتمـع وزراء الـنفط العـرب مـرة أخـرى فـي          الكويـت ،  ١٩٧٣تشـرين الثـاني  ٤وفي       

وزيـــادة إجمـــالي التخفـــيض إلـــى نســـبة  )٢(وقـــرروا اإلبقـــاء علـــى مقاطعـــة الواليـــات المتحـــدة وهولنـــدا 
106F% ٥%مــع اســتمرار الخفــض شـــهريا بنســبة ٢٥

اني تحــرك الملــك فيصـــل تشــرين الثـــ ٧، وفــي  )٣(
حركة دبلوماسية قوية ، يبدو انـه قصـد منهـا تحـذير الواليـات المتحـدة ،عنـدما اعلـن  ان السـعودية 
قــد تتحــرك بشــكل اوثــق نحــو موســكو اذا لــم تصــبح واشــنطن اكثــر ايجابيــة ازاء المطالــب العربيــة ، 

يهنئه  L. Prezhnev   نيفحيث ارسل الملك فيصل رسالة الى الزعيم السوفيتي ليونيد        بريج
107Fفيها بمناسبة ذكرى الثورة الروسية

108F، وكانت هـذه الرسـالة هـي األولـى مـن نوعهـا )٤(

التـي أرسـلها  )٥(
 الملك فيصل الى الحكومة السوفيتية .

، وهــو نفـس اليــوم الـذي ارســل فيـه الملــك فيصـل رســالته الــى  ١٩٧٣تشــرين الثـاني  ٧وفـي 
ة عالقاتهــا الدبلوماســية مــع الواليــات المتحــدة والتــي قطعــت منــذ االتحــاد الســوفيتي ، أعــادت القــاهر 

١٩٦٧عام  109F

،وبعد ذلك مباشرة  بدا كيسنجر سلسلة مـن الجـوالت ،التـي صـاحبتها دعايـة   قويـة )٦(
، إلــى مصــر والكيــان الصــهيوني لمســاعدة الــدولتين فــي التوصــل إلــى اتفــاق ينهــي حالــة الحــرب ، 

لحظــــر النفطــــي وتوقيــــع اتفــــاق فــــك االشــــتباك ومواجهــــة حيــــث كــــان فــــي أولوياتــــه القصــــوى رفــــع ا
110Fاستراتيجية الربط العربي

، وفي كل خطوة على هـذا الطريـق كـان كيسـنجر يتوقـف فـي السـعودية )١(
يطلــع الملــك فيصــل علــى التقــدم الــذي تــم إحــرازه ، وليحثــه علــى بــذل مســاعيه لتحقيــق مزيــد مــن 

                                                           
 . ٤٤)ص ١٩٧٥محمد دياب ، الفيصل في المعركة ،(القاهرة ،دار الشعب   )١(
) بسبب الموقف الهولندي المؤيد والمساند للكيان الصهيوني ، كما انهـا لـم توافـق علـى القـرار الـذي اصـدره ٢(

ديل لصــالح مــع تعــ ٢٤٢المجلــس الــوزاري للســوق االوربيــة المشــتركة الــذي اكــد علــى تنفيــذ بنــود القــرار 
 .    ١٦٣الحقوق الفلسطينية ، سافران ، المصدر السابق ، ص 

 . ٦٣العجيزي ، المصدر السابق ،ص )٣(
 . ١١٧جريسون ،المصدر السابق ،ص )٤(
)٥(  .Odah , op. Cit , P . 334 

 . ١١٧جريسون ،المصدر السابق ، ص )٦(
 ٧١-٧٠،المصدر السابق ، ص ص تعني هذه االستراتيجية ربط النفط مع السياسة ، بحيري  )١(



 

 ١٥٤ 
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111Fالنجــاح

ماســية مــع الواليــات المتحــدة فــي   اليــوم نفســه . يبــدو أن إعــادة مصــر لعالقاتهــا الدبلو  )٢(
الذي بعـث فيـه الملـك فيصـل رسـالته إلـى رئـيس االتحـاد السـوفيتي كـان نـوع مـن المنـاورة السياسـية 
المشتركة بين (فيصل والسادات ) لغرض دفع الواليات المتحدة الخذ دور في حل الصراع العربي 

صل قد يتجه في عالقاته السياسية نحو االتحـاد الصهيوني عن طريق التلويح لها بان الملك في -
السوفيتي . اال ان اإلدارة األمريكية كانت تعلم جيدا مـدى جديـة موضـوع الرسـالة لـذلك لـم تعـر لـه 
ــدليل علــى ذلــك أن كيســنجر كــان فــي جميــع جوالتــه يتوقــف فــي الســعودية ليطلــع  أهميــة كبيــرة وال

 الملك فيصل على نتائج مباحثاته .
قام كيسـنجر بزيـارة إلـى السـعودية وحـاول إقنـاع الملـك فيصـل  ١٩٧٣الثاني  تشرين ٨وفي 

برفع الحظر النفطي وتطرق أيضا إلى موضوع القدس ، وعـرض ثـالث مشـاريع لتـدويلها ، إال أن 
112Fالملــك فيصــل رفــض واصــر علــى عروبــة المدينــة

،إال انــه وفــي هــذا اللقــاء تكــون لــدى كيســنجر  )٣(
ســــيتم رفعــــه فعــــال إذا مــــا تحقــــق فــــي بــــادىء األمــــر االنســــحاب انطبــــاع هــــو أن الحظــــر النفطــــي 

113Fالصـــهيوني مـــن األراضـــي العربيـــة المحتلـــة

،كمـــا أن كيســـنجر حـــاول إقنـــاع الملـــك فيصـــل وفقـــا  )٤(
كــانون  ٢١القتــراح الســادات بعقــد مــؤتمر للســالم فــي جنيــف بــين العــرب والكيــان الصــهيوني فــي 

إلى ذلك المؤتمر حيث ذكر انه ال يرى معنـى  ،إال أن الملك فيصل لم يكن مطمئنا ١٩٧٣األول 
 ٢٤٢لمــؤتمر الســالم ، مــا لــم يعلــن الكيــان الصــهيوني عــن اســتعداده لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن (

)الــذي يــدعو إلــى انســـحاب القــوات الصــهيونية مــن األراضـــي العربيــة           المحتلــة ،ويتعهـــد 
ة الســالم ســـوف تكــون مجـــرد عمليــة الهـــاء بتنفيــذ ذلـــك خــالل فتـــرة زمنيــة قصـــيرة ، وٕاال فــان عمليـــ

وتمييع للقضية العربية والقضية الفلسـطينية بحيـث تبـدأ المفاوضـات وال تنتهـي ويخسـر العـرب فـي 
114Fالســــلم مــــا حققــــوه فــــي الحــــرب

، كمــــا رفــــض الملــــك فيصــــل طلــــب الواليــــات المتحــــدة بــــان يكــــون )٥(
صـــر أن يكـــون االنســـحاب االنســـحاب الصـــهيوني مـــن األراضـــي العربيـــة المحتلـــة خـــالل ســـنة ، وا

خــالل أســابيع معــدودة ، وقــال أن علــى الواليــات المتحــدة أن تضــغط علــى الكيــان الصــهيوني فــي 
ذلــك ، ألنهــا الدولــة الوحيــدة التــي تســاندها وتمــدها بالســالح . كــذلك رفــض خطــة الواليــات المتحــدة 

األراضـــي  ) القاضـــية بـــان يكــون االنســـحاب الصــهيوني مـــن٢٤٢بشــان قـــرار مجلــس األمـــن رقــم (
العربيــة المحتلــة علــى ثــالث مراحــل وقــال لكيســنجر ((أن الســعودية أصــدرت قــرارا للجهــاد لتحريــر 

الـذي معنـاه أن …المسجد األقصى ،ويجب أن يعرف حكام الواليات المتحدة ،ما هو نـداء الجهـاد،

                                                           
 . ١١٨جريسون ،المصدر السابق ،ص  )٢(
 . ١٩٧٣كانون األول  ٣١صحيفة أخبار الكويت في  )٣(
)٤( Marfan Kalab and Bernard Kalab , Kissinger ( New York,1974 ) P. 582 

 . ١٩٧٣تشرين الثاني ٢٠صحيفة النهار في  )٥(



 

 ١٥٥ 
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ر القـدس وتحري   ]اإلسرائيلي[السعودية وضعت كل إمكاناتها لخدمة المعركة لتامين االنسحاب   
((115F

واكـــد فـــي نهايـــة المباحثـــات أن بـــالده لـــن ترفـــع الحظـــر  النفطـــي ،إال بعـــد انتهـــاء محادثـــات  )١(
الســالم وتــامين حقــوق الشــعب الفلســطيني ،وٕاال فــان المقاطعــة ستســتمر حتــى نهايــة الســبعينات إذا 

116Fاقتضـــت الضـــرورة

د . ال يعنـــي هـــذا أن الملـــك فيصـــل كـــان ال يرحـــب بجهـــود الســـالم ،لكنـــه حـــد )٢(
بعض الشروط للبدء بمؤتمر السالم ورفـع الحظـر النفطـي وهـي االنسـحاب الصـهيوني الكامـل مـن 
األراضي العربية المحتلة وحق الشعب الفلسطيني في تقريـر المصـير والتأكيـد علـى عروبـة القـدس 

117F

)٣( . 
دفع هذا الرفض العربي للمطالب األمريكية وزير الخارجية األمريكي كيسـنجر إلـى اسـتخدام 

((بــان الواليــات المتحــدة قــد  ١٩٧٣تشــرين الثــاني  ٢١كتيــك اإلقنــاع وممارســة الضــغط بقولــه فــي ت
118Fتتخــذ إجــراءات مضــادة إذا مــا اســتمر الحظــر وبشــكل غيــر عقالنــي وغيــر        محــدود )) 

)٤(  ،
بتصريح  ١٩٧٣تشرين الثاني  ٢٣وعلى اثر ذلك رد وزير النفط السعودي احمد زكي اليماني في 

التلفزيون الدنماركي قائال ((بأنه إذا ما حصـل واتخـذت الواليـات المتحـدة واوربـا واليابـان في شاشة 
إذا مــا تــم الضــغط % …٨٠إجــراءات مضــادة فــان الســعودية ســوف تقلــص إنتاجهــا النفطــي بنســبة 

119Fعليها وان الواليات المتحدة إذا لجأت إلى عمل عسكري فان حقول النفط سيتم نسفها )) 

)٥( . 
اجتمعـــت قمـــة عربيـــة فـــي الجزائـــر وأيـــدت الســـعودية قـــرارا  ١٩٧٣رين الثـــاني تشـــ ٢١وفـــي 

لصــالح االســتخدام المســتمر لســالح الــنفط حتــى يــتم االنســحاب الصــهيوني مــن األراضــي العربيــة 
ـــة واســـتعادة حقـــوق الفلســـطينيين 120Fالمحتل

ـــة كـــانون األول  )٦( زار وزيـــر الـــنفط  ١٩٧٣.لكـــن فـــي بداي
زيــارة حــث وزيــر الخارجيــة األمريكــي وزيــر الــنفط الســعودي علــى الســعودي واشــنطن ، وفــي هــذه ال

121Fإنهـــاء الحظـــر

رئـــيس لجنـــة  Fulbrightوبـــدا فـــي هـــذا اللقـــاء تلمـــيح مـــن قبـــل الســـيناتور فولبرايـــت )١(
العالقـــات الخارجيـــة فـــي الكـــونغرس األمريكـــي ،باســـتخدام القـــوة حيـــث قـــال ((بـــان المســـتهلكين قـــد 

                                                           
 . ١٥١٦،ص  ١٩٧٣ديسمبر  -بر ، اكتو   ]العالم العربي[سجل   )١(
 .١٥١٤المصدر نفسه ، ص  )٢(
؛ قدري قلعجي ، فيصل ومعركة الكرامة العربية (بيروت ،دار الكاتب ،  ٤٢٢سالمة ،المصدر السابق ،ص )٣(

  ١٢٩)ص  ١٩٧٤
 . ١٦٤؛ سافران ،المصدر السابق ،ص ١٩٧٤كانون الثاني  ٧)صحيفة النهار في ٤(          
)٥(  Financial Times  23.11.1973 ;The Guardian 23 .11. 1973  ٢٤؛ النهار البيروتية 

 . ١٣٠؛ قلعجي ،المصدر السابق ، ص ١٩٧٣تشرين الثاني
)٦( The New York Times in 29 .11.1973 

 Odah ,op .cit ,P . 335؛   ١١٨جريسون ،المصدر السابق ،ص  )١(
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122Fل علـــى اإلمـــدادات النفطيـــة ))يتحركـــوا عســـكريا نحـــو المنتجـــين للحصـــو 

ممـــا أدى إلـــى حـــدوث  )٢(
تطـــور مهــــم فــــي الموقــــف النفطـــي الســــعودي ، حيــــث بــــدا بعـــض المســــؤولين الســــعوديين يخففــــون 
شروطهم إلنهاء الحظر النفطي فمثال قال وزير النفط السـعودي فـي واشـنطن ((إن بدايـة انسـحاب  

فـي وقـت سـابق  –علـن السـفير السـعودي تكفي في الوقت الحاضـر لرفـع الحظـر )) وأ  ]إسرائيلي[
قـائال (( قلــت لكيسـنجر إننـا نكتفـي بخطـوة واحـدة إلــى    ١٩٧٣كـانون األول  ٣فـي واشـنطن فـي  –

123Fاألمام ))

، وقـد كـان الـوزير والسـفير السـعوديان ال يعبـران بدقـة عـن موقـف الملـك فيصـل وممـا  )٣(
124Fيحه بعــد عودتــه إلــى الريــاضيــدعم ذلــك االعتقــاد هــو تراجــع وزيــر الــنفط الســعودي عــن تصــر 

)٤(  ،
خصوصــا إذا علمنـــا بــان الملـــك فيصــل كـــان ال يــزال متمســـكا بموقفــه الســـابق مــن قضـــية الحظـــر 

حيـث قـال  ١٩٧٣النفطي وهذا واضح من حديثه الى سفراء السعودية في العالم فـي كـانون األول 
كون ناطقا بلسـان العـرب أمـام (( أراد آبي أن يكون كفيل األمريكيين أمام العرب أما أنا فأريد أن أ

األمــريكيين ، اقصــد بــذلك الرجــل الــذي يســتدرجهم لتبنــي رؤيــة اكثــر واقعيــة لمصــالحهم الحيويــة ، 
إننــي اعتمــد علــيكم لمســاعدتي فــي  ٠٠٠هــذه خيــر طريقــة عنــدي لمتابعــة العمــل الــذي بــدأه والــدي 

125Fتحقيق هذه المهمة ))

دو عليه نوع من التخفيـف فـي إال انه على الرغم من موقفه هذا ، كان يب )٥(
 ٠٠حـــدة الموقـــف ، وهـــذا واضـــح مـــن تمســـكه بصـــداقة االمريكـــان حيـــث قـــال فـــي نفـــس اللقـــاء ((

وللتوصــل إلــى ذلــك يجــب أن نحــتفظ بخطــة المالطفــة نحــوهم ،أال نفعــل شــيئا يجــرح كبريــاءهم أو 
اقتهم يسيء إلى مصالحهم وسأسهر شخصيا على ذلك ، يجب أن يفهموا إننا محافظون على صد

وفي الوقت نفسه يجب أن نكون متصلبين فـي … وان ال شيء يمنعهم من أن يكونوا لنا أصدقاء 
.. ويجــب أن نــدافع عــن الفلســطينيين بكــل مــا نحــن بــه جــديرون مــن    ]إســرائيل[كــل مــا يتعلــق بـــ 

الحيويــــة والنشــــاط ،الن الــــدفاع عــــن فلســــطين هــــو صــــخرة      العروبــــة ، ال عروبــــة الماركســــية 
سأضــع الــنفط فـــي … حــاد بــل العروبــة اإلســالمية كمـــا اســتوعبها بيننــا وكمــا افهمـــا شخصــيا واإلل

126Fخدمة العروبة والعروبة في خدمة اهللا)) 

)٦( . 
أدت هــذه التصــريحات المتضــاربة إلــى إضــعاف الموقــف النفطــي العربــي وســاد انطبــاع فــي 

127Fالمقاطعـة بالشـكل المناسـب الرياض أن المملكة العربية السعودية لم تعد قادرة علـى قيـادة تيـار

)١( .

                                                           
)٢( The New York Times in 10 .12 .1973 

 . ٤٢٢مة ، المصدر السابق ، صسال )٣(
 . ٤٢٣المصدر نفسه ، ص )٤(
، ترجمـــة رمضـــان الونـــد   ١٩٧٥ – ١٩٠٦بنـــو اميشـــان ، فيصـــل اإلنســـان الحـــاكم: مكانـــه فـــي العـــالم   )٥(

 . ١٧٤ – ١٧٣(بيروت ، دار اسود للنشر، د. ت ) ص ص 
 . ١٧٥-١٧٤المصدر نفسه ، ص ص )٦(
 . ٤٢٣سالمة ، المصدر السابق ،ص )١(
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اجتمع وزراء النفط العرب في الكويت وقرروا  انه يمكن رفـع الحظـر  ١٩٧٣كانون األول  ٨وفي 
النفطــي عــن الواليــات المتحــدة إذا تــم التوصــل إلــى اتفــاق حــول االنســحاب الصــهيوني مــن جميــع 

طبقـا لجـدول زمنـي يوافـق ، وفـي مقـدمتها مدينـة القـدس  ١٩٦٧األراضي العربية المحتلة في عـام 
عليه الكيان الصهيوني وينفذ بضمانة الواليات المتحدة ، وان الحظر على الواليات المتحدة سوف 

128Fيرفع حال بدء عملية االنسحاب ، وهذه النقطة تطبق على تخفيض النفط أيضا

)٢(  . 
ر الكويـت (( دفع هذا الحال وزير النفط السعودي إلى القول وفي اليـوم التـالي النعقـاد مـؤتم

باالنسحاب من األراضي    ]إسرائيل [بان الدول العربية قد تقرر رفع الحظر النفطي ، حينما تقبل
ــــة بضــــمانة أمريكيــــة )) 129Fالعربيــــة المحتل

ــــي  ١٩٧٣كــــانون األول  ١٤. وفــــي  )٣( توقــــف كيســــنجر ف
ين الريــاض مــرة أخــرى إلحاطــة الملــك فيصــل علمــا حــول تقدمــه فــي دعــم اتفاقيــة فــك االشــتباك بــ

القوات المصرية والصهيونية وفي التنظيم لمؤتمر (السالم ) في جنيـف وللتأكيـد علـى رفـع الحظـر 
130F، أال أن الملك فيصل ابلغه بأنه يبغي أوال رؤية بداية االنسحاب الصهيوني الفعلي

)٤( . 
% ٥قــرر وزراء الــنفط العــرب إلغــاء نســبة التقلــيص البالغــة  ١٩٧٣كــانون األول  ٢٥وفــي 
131F% ١٠ن الثاني وزيادة اإلنتاج النفطي بنسبة لشهر كانو 

، وادعى اليماني وزير النفط السعودي  )٥(
أن ســبب اتخــاذ مثــل هــذا القــرار هــو التغيــر الــذي حــدث فــي الــرأي العــام األمريكــي تجــاه الصــراع 

 الصهيوني ، لكن هذا لم يكن كافيا لرفع الحظر.  -العربي 
هذا القـرار ووصـفته بأنـه خطـوة إيجابيـة مـن جانـب رحبت الواليات المتحدة والدول الغربية ب 

132Fالدول العربية 

، علـى الـرغم مـن أن ترحيبهـا هـذا كـان حـذرا حيـث أنهـا لـم تقتنـع بـذلك ، مـا دام  )٦(
خصوصــا إذا علمنــا بأنهــا فــي هــذه الفتــرة بــدأت  -حســب رأيهــا  -الحظــر النفطــي مفروضــا عليهــا 

اكثر صعوبة خاصة أمام الرأي العـام األمريكـي  تعاني اكثر من نتائج الحظر وبدأ الموقف يصبح
، ال ســـيما إذا علمنـــا أن كميـــة الـــنفط الـــذي اســـتوردته الواليـــات المتحـــدة مـــن الســـعودية فـــي الشـــهر 

مليـــون برميـــل مـــن الـــدول  ٤٠برميــل وحـــوالي  ١٩، ٧٩٤…،الســابق للحظـــر النفطـــي هـــو حـــوالي 
133Fالعربيـــة بشـــكل عـــام

ذه الفتـــرة كانـــت بحاجـــة ،علـــى الصـــعيد ، كمـــا أن اإلدارة األمريكيـــة فـــي هـــ )١(
المحلي ،إلى موازنة أثار فضحية ووترغيت مـن خـالل ((نجـاح ضـخم )) فـي السياسـة الخارجيـة ، 

                                                           
)٢( Jordan J .Paust .Albert .R. Blausten and Adele Higgin , The Arab Oil  

Weapon, ( U.S., 1977) P.66 
)٣( The New York  Times in 10.12 .1973 

)٤( Kalab and Kalab , op.cit , P. 589 

)٥( The New York Times in 24 .12 .1973 

 . ٤٨١)ص ١٩٧٤الرابعة ،(بيروت    ]اإلسرائيلية[   -يةمنظمة التحرير الفلسطينية ،الحرب العرب )٦(
 .١١٩قلعجي ، المصدر السابق ،ص )١(
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والـــى مواجهـــة احتمـــال نشـــوب أزمـــة اقتصـــادية عميقـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي ومواجهـــة متطلبـــات 
اجـــة إلـــى منـــع الســــوق الواليـــات المتحـــدة مـــن الطاقـــة واحتمـــال نضـــوب احتياطهـــا النفطـــي ، والح

األوربية المشـتركة واليابـان مـن التحـرك باتجـاه البلـدان العربيـة فيمـا يتعلـق بمبيعـات األسـلحة ونقـل 
التكنولوجيـــــا وٕامـــــدادات الـــــنفط المتفـــــاوض بشـــــأنها مـــــن جديـــــد ، والوصـــــول المباشـــــر إلـــــى الطاقـــــة 

إلــى اتفــاق بشــان فــك والمبــادرات الدبلوماســية شــبه المســتقلة .وكلمــا اقتــرب كيســنجر مــن التوصــل 
االشــتباك بــين القــوى فــي منطقــة قنــاة الســويس ،ازداد الضــغط علــى الملــك فيصــل القنــاع األقطــار 

134Fالعربية المصدرة للنفط برفع الحظر اعترافا بجهود الواليات المتحدة

)٢( . 
إن ضـــعف موقـــف اإلدارة األمريكيـــة أمـــام الـــرأي العـــام األمريكـــي دفعهـــا إلـــى اتخـــاذ بعـــض 

لتهدئة الموقف وامتصاص نقمة الرأي العام األمريكي والتي كان أهمها ،إعالن الرئيس اإلجراءات 
عــن برنــامج لالســتقالل الــذاتي األمريكــي فــي مــوارد الطاقــة حتــى عــام  ١٩٧٣األمريكــي فــي نهايــة 

١٩٨٠ 135F

. وفي الجهة األخرى كانت تعمل على إنهاء الحظـر بـأي وسـيلة وبـدأت تفكـر باسـتخدام )٣(
136Fشــونةتــدابير اكثــر خ

أي باألســلوب العســكري للحــل ،فأعلنــت عــن لســان وزيــر دفاعهــا جــيمس   )٤(
تهديـدها باسـتعمال القـوة حيـث  ١٩٧٤كـانون الثـاني   ٧فـي  James R. Schlesingerشـليزنجر    

137F)) ]الشـرق االوسـط[صرح قـائال ((أن الحظـر ربمـا يقـود إلـى اسـتخدام القـوة فـي

وزاد ((أن صـبر  )٥(
138Fحدود وان اسـتخدام القـوة وارد جـدا إذا لـم يوقـف الحظـر النفطـي ))الجمهور األمريكي له 

. وفـي )٦(
 إلى هذه الجوقة Gerald Ford اليوم التالي انضم نائب الرئيس جيرالد فورد  

139Fفحذر من أن الواليات المتحدة قد تجمد إرسال الشحنات الغذائية إلى (الشرق األوسط )

)١(  . 
ردا على تلك التصريحات ،أنها أحاطت حقولهـا النفطيـة  أعلنت المملكة العربية السعودية ،

بـــالمتفجرات لنســـفها فـــي مواجهـــة أي غـــزو عســـكري أمريكـــي ، وقـــد كثفـــت المتفجـــرات حـــول حقـــل 
                                                           

 ٧٠بحيري ، المصدر السابق ، ص )٢(

 ١٤؛ مراد (( النفط وامن الخليج العربي في السـبعينات )) ص ٤٩البوري وخدوري ،المصدر السابق ، ص )٣(
 M.E.S.S, Howard , op. cit. , P.408. وللتفاصيل عن هذا البرنامج راجع  

للتفاصيل راجع احمد يوسـف احمـد (( أسـلوب القـوة فـي مواجهـة سـالح البتـرول العربـي ))مجلـة السياسـة  )٤(
 . ٩٦، ص١٩٧٥) ، يوليو ٤١الدولية ع (

 . ١٣٩-١٣٨نوري عبد الحميد خليل ، المصدر السابق ، ص ص  )٥(
ت المتحدة تخطط للسيطرة على النفط العربي بشـكل ، راحت الواليا ١١٨جريسون ، المصدر السابق ، ص )٦(

مباشر أو بواسطة بعض األنظمة المتحالفة معها في المنطقـة فـأعلن السـيناتور األمريكـي (جاكسـون) كبيـر 
خبراء الطاقة في مجلس الشيوخ قـائال (( إن االسـتقرار القـائم حاليـا فـي الشـرق األوسـط هـو فـي نظـري الـى 

فــوق  إلســرائيل  فــي المتوســط ، وٕايــران فــي الخلــيج هــذين البلــدين= =الصــديقين حــد كبيــر نتيجــة القــوة والت
 . ١٣٩المعتمد عليهما من الواليات المتحدة )) ، نوري عبد الحميد خليل ، المصدر السابق ، ص

 . ١١٨جريسون ، المصدر السابق ، ص )١(
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(الغوار )  شمالي غرب الدمام وهو اكبر حقـل نفطـي فـي العـالم ، حيـث أطلـق علـى عمليـة نسـف 
لعمليـة إلـى األميـر عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز حقول الـنفط اسـم (عمليـة انفجـار ) وقـد أسـندت قيـادة ا

قائــد الحــرس الــوطني الســعودي . ودعــت الحكومــة الســعودية الســلطات األمريكيــة بــان تأخــذ مأخــذ 
والذي ذكر فيه  ١٩٧٣كانون األول  ١٣الجد ما صرح به وزير النفط السعودي في كوبنهاكن في 
المتحـدة القـوة   العسـكرية الحـتالل منـابع  أن بالده ستنسـف آبارهـا النفطيـة إذا اسـتخدمت الواليـات

140Fالنفط السعودي 

)٢(  . 
محادثـــات جنيـــف إلـــى التوصـــل إلـــى اتفـــاق بـــين مصـــر والكيـــان  ◌ّ مـــن جانـــب آخـــر لـــم تـــؤد

الصــهيوني ، ممــا أدى إلــى توســط الــوزير األمريكــي كيســنجر بــين الطــرفين واســتمرت رحالتــه فــي 
حيــث توصــل الطرفــان المصــري والصــهيوني  ١٩٧٤كــانون الثــاني  ١٧و١١المنطقــة العربيــة بــين 

١٩٧٤كانون الثاني  ١٨إلى اتفاق لفك االشتباك بين قواتهما في  141F

. وأعلنت مصـر مـن جانبهـا  )٣(
142Fإنها تتمسك بالتوصل إلى فصل للقوات علـى الجبهـة السـورية

، وفـي اليـوم نفسـه الـذي وقـع فيـه  )٤(
ودية للتباحث مع الملك فيصل حـول ذلـك االتفاق وصل الرئيس السادات إلى المملكة العربية السع

143Fاالتفاق

، وفي هذا اللقاء أبدى الملك السعودي حرصه على معرفة كل أبعـاد االتفـاق وتفاصـيله  )٥(
، كمــا أكــد الملــك فيصــل علــى أال يكــون هــذا االتفــاق منفصــال عــن الحــل الشــامل وعــن االنســحاب 

عب الفلسـطيني وأضـاف أن  إعــادة الصـهيوني مـن كـل األراضـي العربيـة ، واالعتــراف بحقـوق الشـ
القدس هو األساس في حل القضية الفلسطينية .ومن جانبه أكد الرئيس السادات أن فك االشـتباك 
((خطـوة عسـكرية مهمـة هـدفها تثبيـت وقـف إطـالق النـار  وفسـح المجـال أمـام أمريكـا لتعمـل علــى 

صــر حتــى النهايــة علــى تحقيــق االنســحاب الكامــل وفقــا لجــدول زمنــي ))وقــال أيضــا ((أن مصــر ت
144F)) ٢٤٢تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

)٦( . 
موقفـا اكثـر  -عمليـا  -الصـهيوني ،  تبنـت السـعودية  –بعد تحقيق فك االشتباك المصري 

ودية تجاه الواليات المتحدة فأعلن الشيخ احمد زكي اليماني وزيـر الـنفط السـعودي فـي اليـوم نفسـه 
لنفطيــة تتحايــل علــى الحظــر النفطــي ومــع ذلــك لجــأت إليــه أن حكومتــه كانــت تعلــم أن الشــركات ا

بوصفه تحركًا سياسيًا يظهر الغضب السعودي ، وحيث أن التحركات السابقة قد نجحـت، فانـه لـم 
تعد هنـاك ضـرورة للقيـام بخطـوات اكثـر . وبعـد عشـرة أيـام أشـار اليمـاني إلـى انـه قـد حـدث تحـول 

لســعودية مســتعدة التخــاذ خطــوات لخفــض ســعر الــنفط هــام فــي السياســة النفطيــة الســعودية ، وان ا
                                                           

 .   ١٩٧٤كانون الثاني  ٩صحيفة السياسة الكويتية في  )٢(

 . ٢٤) ، ص ١٩٧٦،(بيروت ،  ١٩٧٤لدراسات الفلسطينية ، الوثائق الفلسطينية لعام مؤسسة ا )٣(
 . ١٩٧٤كانون الثاني ١٨صحيفة النهار البيروتية في  )٤(
 . ١٥، ص  ١٩٧٤يونيو  -، يناير   ]العالم العربي[  سجل  )٥(
 .  ١٩٧٤كانون الثاني  ٢٢النهار البيروتية في  )٦(



 

 ١٦٠ 

 الفصل الرابع 

145Fبالقــدر الضــروري لمنــع أي ضـــرر جــوهري لالقتصــاد العــالمي

، ومـــن الواضــح تمامــا أن تغيـــر  )١(
ـــودي تجــاه الواليــات المتحــدة قــد نبــع ممــا اعتبرتــه الســعودية موقفــا أمريكــا إيجابيــا ،  الموقــف السعـ

علـــى حـــل -ب وجهـــة النظـــر   الســـعودية حســـ -لـــدورها فـــي عقـــد اتفـــاق فـــك االشـــتباك وحرصـــها 
الصراع العربي الصهيوني ،إال أن الموقف السعودي هذا لم يكن نابع من تقييم واقعي للحالة ففي 
الوقــت الــذي كانــت فيــه الواليــات المتحــدة تقــوم بجهــود الوســاطة بــين الطــرفين ، وتــوهم الــرأي العــام 

ي مـع الكيـان الصـهيوني علـى صـيغة فـك العربي إنها تتخذ جانب الحيـاد ، كانـت تتفـق بشـكل سـر 
االشــتباك وشــروطها وفقــا لرغبــات الصــهاينة ،وتضــغط فــي المقابــل علــى األطــراف العربيــة لتحقيــق 

146Fبالحد األدنى من التنازالت من جانب الكيان الصهيوني -وفق المنظور األمريكي  -السالم 

)٢(  . 
ع مــن الخــالف بــين مصــر الصــهيوني إلــى إحــداث نــو  -أدى توقيــع فــك االشــتباك المصــري 

وســوريا حيــث أن األخيــرة كانــت تريــد أن يــرتبط اتفــاق فــك االشــتباك علــى الجبهــة المصــرية بمثيلــة 
علــى الجبهــة الســورية الن البلــدين تضــامنا فــي الحــرب ،ويجــب أن يســتمر التضــامن فــي الجهــود 

147Fالسياسية أيضا

)٣(  . 
ريعا وبذل المساعي لغـرض تخفيـف دفع هذا الحال المملكة العربية السعودية إلى التحرك س

وقـدم  ١٩٧٤شـباط  ٢حدة الخالف ، حيث استقبل الملك فيصل الرئيس السوري حافظ األسد فـي 
148Fله تعهدا ببقاء الحظر النفطي حتى يتم التوصل إلى اتفـاق لفـك االشـتباك علـى الجبهـة السـورية

)٤( 
ـــة الســـعودي للشـــؤون ١٩٧٤شـــباط  ٧. وفـــي  الخارجيـــة العاصـــمة  زار عمـــر الســـقاف وزيـــر الدول

عقد في العاصمة الجزائريـة  ١٩٧٤شباط  ١٤و١٣السورية للتباحث بهذا الخصوص ، وفيما بين 
مؤتمرا رباعيا ضم كل من الملك فيصـل ورؤسـاء كـل مـن مصـر وسـوريا والجزائـر ، بحثـت خاللـه 

149Fحـدةقضية فـك االشـتباك علـى الجبهـة السـورية ،ومسـالة رفـع الحظـر النفطـي عـن الواليـات المت

)١( ،
ودافــع الملــك فيصــل فــي هــذا المــؤتمر عــن وجهــة النظــر المتصــلبة تجــاه الحظــر النفطــي حتــى يــتم 

150Fاالنسحاب

)٢(  . 
ردت الواليـات المتحـدة علـى ذلـك بـان أعلنـت أنهـا ال تسـتطيع بعـد توقيـع فـك االشـتباك بــين 

يــــان مصــــر والكيــــان الصــــهيوني ، االســــتمرار فــــي جهودهــــا الســــلمية ومواصــــلة الضــــغط علــــى الك

                                                           
 . ١١٨بق ، ص جريسون ، المصدر السا )١(
 .  ٩٧٥اسود ، المصدر السابق ، ص  )٢(

) ، ١٩٧٦، (بيروت ، ١٩٧٤الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ،  مؤسسة الدراسات الفلسطينية )٣(
 . ١٥٢ص

)٤( Joe stork , op. cit . , P . 238 

 . ١٤٧، ص  ١٩٧٤الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  )١(
 . ٤٢٣ر السابق ،ص سالمة ،المصد) ٢(



 

 ١٦١ 

 الفصل الرابع 

الصهيوني ،إذا ما استمر الحظر النفطي مفروضا عليها ، وحذر نيكسون من أن استمرار الحظر 
النفطــي علــى الواليــات المتحــدة ســيؤدي إلــى تلكــؤ الجهــود التــي تبــذلها الحكومــة األمريكيــة الحــالل 
السالم في (الشرق األوسط )، ودعا كيسنجر الملك فيصـل إلـى رفـع الحظـر النفطـي، كـي تواصـل 

ـــة ا لواليـــات المتحـــدة جهودهـــا مـــن اجـــل تحقيـــق انســـحاب الكيـــان الصـــهيوني مـــن األراضـــي العربي
المحتلـــة .لكـــن الملـــك فيصـــل رفـــض الـــدعوة وأوضـــح انـــه مهـــتم بقيـــام فـــك االشـــتباك للقـــوات علـــى 

151Fالجبهات األخرى  وخاصة الجبهة السورية

)٣(  . 
فــاق لفصــل القــوات علــى أيقنــت الحكومــة األمريكيــة أن الملــك فيصــل مصــمم علــى ان يــتم ات

للعمـــل علــــى  ١٩٧٤شــــباط  ٢٧الجبهـــة الســــورية مماثـــل التفــــاق ســـيناء ،ممــــا دفـــع كيســــنجر فـــي 
التوصل إلى تسـوية للقضـايا األساسـية بـين سـوريا والكيـان الصـهيوني وبـذلك يكـون قـد فـتح طريـق 

152Fالمفاوضات بشان فصل القوات بين سوريا والكيان الصهيوني

ه المكوكية ،  واستأنف دبلوماسيت )٤(
ليطلــع الملــك فيصــل  ١٩٧٤آذار  ٢بــين الكيــان الصــهيوني والعــرب ، وتوقــف فــي الســعودية فــي 

على اهم التطـورات ، والتباحـث معـه حـول األعـداد لعقـد اتفـاق لفـك االشـتباك ،بـين سـوريا والكيـان 
153Fالصهيوني -الصهيوني ،مماثل لالتفاق المصري 

)٥( . 
ي حــافظ األســد برســالة شــفوية إلــى الملــك فيصــل بعــث الــرئيس الســور  ١٩٧٤آذار  ٤وفــي 

حملهـا إليــه نائــب رئــيس الـوزراء محمــد حيــدر عــن نتــائج مباحثـات كيســنجر فــي العاصــمة الســورية 
154Fوالبحث فيما إذا كانت هذه النتائج كافية لرفع الحظر النفطي عن الواليات المتحدة

)٦( . 
ة لذلك عمـل علـى عرقلـة عمليـة أراد الملك فيصل أن يزيد من ضغطه على الواليات المتحد

 التراجع عن الحظر النفطي ،عندما اجتمع وزراء النفط العرب في طرابلس مـــابين
 

155Fممــا دفعهــم إلــى تأجيــل قــرارهم فــي اإلعــالن عــن رفــع الحظــر النفطــي ١٩٧٤آذار  ١٣و١١

)١(  ،
156Fواخـــذ يؤكـــد علـــى عقـــد اتفـــاق لفـــك االشـــتباك علـــى الجبهـــة الســـورية

الســـعودي ، إال أن الموقـــف  )٢(
المتشــدد هــذا لــم يكــن هــو الوحيــد علــى المســتوى الرســمي الســعودي وانمــا كــان هنــاك موقــف آخــر 

157Fمغاير لهذا الموقف ، حيث أن اليماني كان ال ينفك يصرح بضرورة رفع الحظر

فقـد صـرح فـي  )٣(

                                                           
 . ١٤٧، ص ١٩٧٤؛ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  ٧٠) بحيري ،المصدر السابق ،ص ٣( 

 . ١٦٥سافران ، المصدر السابق ، ص  )٤(
 . ١٤٧، ص ١٩٧٤الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  )٥(
 . ١٤، ص ١٩٧٤يونيو  -يناير   ]سجل العالم العربي [  سجل  )٦(
 .١٦٥سافران ،المصدر السابق ، ص )١(
 ٢٢٦الشتيوي ،المصدر السابق ، ص )٢(

 . ٤٢٣سالمة ،المصدر السابق ، ص  )٣(
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(( أن ســـالح   ١٩٧٤اذار ١٨و ١٧مـــؤتمر صـــحفي أثنـــاء اجتماعـــات االوبـــك فـــي فينـــا مـــا بـــين 
الصـهيوني واعطـى النتيجـة  -د احدث تغيرا في السياسات الدولية بشان الصراع العربي البترول ق

المطلوبة منه )) واضاف ((إذا اتخذت الدول الغربية موقفا إيجابيا من قضيتنا ، فنحن نتخذ موقفا 
إيجابيــا مــن رفــع الحظــر ، وفــي حالــة رفــع الحظــر عــن الواليــات المتحــدة ، فــذلك ال يعنــي أننــا لــن 

مله مــرة أخــرى)) واكــد أن ســالح الــنفط ((لــن يســتعمل للعقــاب بــل للضــغط حتــى نــتمكن مــن نســتع
الحصول على أرضينا وحقوق شعب فلسطين ))كما ذكر ((أن هناك تغيـرا فـي السياسـة األمريكيـة 

158Fعامــا لـذلك يجـب أن نــرد علـى ذلـك بخطــوة حسـنة )) ٢٥، والول مـرة منـذ 

. مـن خــالل مـا تقــدم )٤(
قفين في السياسة السعودية من الناحية النظرية تجاه الحظر النفطـي ، موقـف نستطيع أن نميز مو 

يتســـم بالمرونـــة مثلـــه اليمـــاني ، وموقـــف متشـــدد يمثلـــه الملـــك فيصـــل ،إال أن هـــذين المـــوقفين مـــن 
الناحيــة العمليــة ال يمــثالن تناقضــا فــي السياســة الســعودية وانمــا وفقــا لمقتضــيات الدبلوماســية التــي 

 ريحات متباينة ما بين التشدد والمرونة .ارتأت إطالق تص
159Fوفي نهاية األمر سارت السياسة السعودية في الخط الذي رغب فيه السادات

خاصة بعد  )٥(
160Fالتطــورات الكبيــرة فــي عالقــة األخيــر مــع الواليــات المتحــدة بشــكل عــام وكيســنجر بشــكل خــاص

)٦( 
  ٨دول الغربية في ،وتم اإلعالن عن رفع الحظر النفطي عن الواليات المتحدة وال

١٩٧٤آذار  161F

)١(  . 
وعلــى الــرغم مــن رفــع الحظــر إال أننــا ال نســتطيع أن نعــزو ذلــك لرغبــة الســادات أو اليمــاني 
الشخصــية فقــط ، وانمــا يبــدو أن الملــك فيصــل قــد خفــف مــن سياســته المتشــددة نوعــا مــا واراد أن 

يــف ينصــاع الملــك فيصــل لــرأي يظهــر للواليــات المتحــدة االمريكيــة حســن النوايــا العربيــة ، وأال ك
وزير من وزرائه خاصة وان الحكم في السعودية حكم ملكي غير ديمقراطي والـرأي األول واألخيـر 

                                                           
 .١٤٦، ص ١٩٧٤الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  )٤(
 . ٤٢٣سالمة ، المصدر السابق ، ص )٥(
ي مـذكرة (( أن السـادات وعـدني ابلغـه كيسـنجر فـ ١٩٧٣يذكر نيكسون في مذكراته بأنه في كانون األول  )٦(

وقال انـه يـدعو إلـى رفعـه  ١٩٧٤بأنه يعمل على رفع الحظر النفطي خالل النصف األول من كانون الثاني 
في بيان يثنـي فيـه علـى دورك الشخصـي فـي حمـل اإلطـراف علـى الجلـوس إلـى مائـدة المفاوضـات وتحقيـق 

برسـالة  إلـى  السـادات جـاء فيهـا ((البـد مـن  ١٩٧٣كـانون األول  ٢٨تقدم فيما بعد )) واتبع نيكسون في 
أن أقول لك بكل صـراحة أن مـن الضـروري العمـل فـورا علـى إنهـاء الحظـر النفطـي والقيـود المفروضـة علـى 
إنتاج النفط ضد الواليات المتحدة )) ويروي نيكسون أيضا أن السادات بعث إليه برسالة من خالل المندوبـة 

التــي قابلــت الــرئيس المصــري= =بصــفة  Sh.T.Blackشــيرلي تمبــل بــالك   األمريكيــة فــي األمــم المتحــدة
شخصية وقال لها (( سوف ارفع الحظر وسوف ارفعه من اجل الـرئيس نيكسـون ))، نقـال عـن       بحيـري 

 . ٧٠-٦٩،المصدر السابق ،ص ص 
)١(   Odah , op. Cit., P. 335 ;   ٨٢، ص  ١٩٧٤الوثائق الفلسطينية العربية لعام . 



 

 ١٦٣ 
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في المملكة هو بيد الملك . كما أن السادات حتى ولو أصر على رفع الحظر فان مفتاح ذلك هو 
نـا نسـتطيع القـول بـان الملـك بيد الملك فيصل ، وال يملك السادات فـي هـذا الموضـوع قـرارا ، أي أن

 فيصل رفع الحظر راغبا وليس مكرها.
علــى الــرغم مــن أن الســعوديين قــد لجــاءوا إلــى ســالح الــنفط مكــرهين ، فــانهم حينمــا اتخــذوا 
القــرار وأمعنــوا النظــر فــي فوائــده بالنســبة إلــيهم ، تغيــر مــوقفهم صــوب اســتخدامه المســتمر بشــكل 

ناجحـا مـع الواليـات المتحـدة وبشـكل رئـيس  حينمـا كـان  ملحوظ ،حيـث كـان اسـتخدام سـالح الـنفط
صانعوا السياسة في الواليات المتحدة ميـالين للتوجـه الـى حيـث االتجـاه الـذي ترغـب فيـه السـعودية 
ووفقــا لالعتبــارات االســتراتيجية الكبيــرة ،إال أن الخطــأ فــي الحظــر هــو انــه لــم يســتمر مــدة أطــول 

اجله خصوصا وان الواليات المتحدة كانت فـي الفتـرة  لغرض الوصول إلى الهدف الذي وضع من
األخيرة للحظر، تعاني مشاكل اقتصادية ، وقد أدى رفع الحظر إلى تخفيف هـذه المشـاكل وكـذلك 

162Fإلى استمرار االحتالل  الصهيوني لألراضي العربية المحتلة

. وعلى أية حال فقد غير استخدام  )٢(
ودية الدولي واإلقليمي بشكل أساسي ووضعها موضع بالغ سالح النفط وضع المملكة العربية السع

األهميــة فــي داخــل االوبــك ، ودفعهــا إلــى مواجهــة صــريحة مــع الواليــات المتحــدة الول مــرة والقــى 
على عاتقها دورا قياديا ، ومع ذلك فان األهم مـن هـذه التطـورات ومضـامينها هـو النتـائج الداخليـة 

وحـدت  ١٩٧٣دخل المملكة بشكل كبير . أي أن حرب  خاصة في تصحيح أسعار النفط وارتفاع
الموقـــف العربــــي ، وفيمــــا يخــــص الســـعودية فأنهــــا أدت إلــــى تحــــول رئـــيس فــــي الســــلوك السياســــي 

فــي اســتخدام  -وبشــكل مفــاجئ  -الخــارجي للســعودية خاصــة فيمــا يتعلــق ببــروز رغبــة الســعودية 
،عارضت الدعوات المتكررة الى أو حتى قبل ذلك  ١٩٦٧سالح النفط ، حيث أن السعودية ومنذ 

اســـتخدام ســـالح الـــنفط مـــن قبـــل عبـــد الناصـــر والقـــوميين العـــرب ، وكـــان فيصـــل بالـــذات يـــرى انـــه 
 ١٩٧٣((يجب عدم الخلط بين النفط والسياسة ))،إال أن هذه القناعة قد تغيرت في تشـرين األول 

العرب . وعززت صـورته بـين ، وأدى هذا التغير الى منح فيصل احتراما وتأثيرا كبيرا خاصة بين 
  العرب والمسلمين بوصفه مؤيدًا  ومموًال متحمسًا لقضية العرب المركزية وهي قضية فلسطين . 

 

   -األمريكية بعد رفع الحظر النفطي :-العالقات  السعودية-ب 
الســعودية بعــد رفــع الحظــر بســرعة كبيــرة ، اال انهــا تخللتهــا  –تحســنت العالقــات األمريكيــة 

منـــاورات اإلعالميـــة المفتعلـــة فمـــثال بعـــد رفـــع الحظـــر بيـــومين أعلـــن اليمـــاني وزيـــر الـــنفط بعـــض ال
163Fالسعودي أن العرب سيعودون إلى فرض الحظـر النفطـي إذا لـم يحـدث تقـدم فـي جهـود السـالم

)١( ،

                                                           
)٢(  .Powell , op .cit , P .96 

 . ١٤٦، ص ١٩٧٤الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  )١(
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لكن هذا التحذير لم يحمل أي طابع جدي الن اليماني كان من أهم األطراف التي سعت الى رفع 
نه كان عبارة عن مناورة إعالمية لكسب ثقة الشارع العربي الذي رفض رفع الحظر الحظر ، أي ا

 . 
السـعودية بعـد رفـع الحظـر النفطـي إلـى قيـام  -دفع التطور السـريع فـي العالقـات األمريكيـة 

والـــذي  ١٩٧٤آذار  ٢٥الحكومـــة الســـعودية بخفـــض الســـعر العـــالمي للـــنفط بقرارهـــا الصـــادر فـــي 
164Fلنفطي اليومي بمقدار مليـون برميـل يوميـاقضى بزيادة إنتاجها ا

، ويبـدو أن الحكومـة السـعودية  )٢(
أقدمت على ذلك لتحث الحكومة األمريكية على اإلسراع في عملية السالم إلنهاء الصراع العربـي 
الصـــهيوني بعـــد إزالـــة جميـــع الحجـــج  التـــي تتـــذرع بهـــا الحكومـــة األمريكيـــة للتنصـــل عـــن مواصـــلة 

165Fمنطقــةالجهـود السـلمية فـي ال

مـثال أقــدمت الحكومـة السـعودية علـى توقيــع  ١٩٧٤. ففـي نيسـان  )٣(
سلسلة من االتفاقيات   مع الحكومة األمريكية ، تضمن استمرار المشتريات العسكرية السعودية ، 

وقـــع وزيـــر الـــدفاع الســـعودي األميـــر ســـلطان بـــن عبـــد العزيـــز عقـــدًا لشـــراء  ١٩٧٤نيســـان  ٨ففـــي 
مليون دوالر ،  ٢٧٠هوك ، ومعدات مرتبطة بها تقدر قيمتها بنحو صواريخ دفاع جوي من طراز 

وقع األمير عبد اهللا بن عبد العزيز قائد الحرس الوطني السـعودي اتفاقيـة  ١٩٧٤نيسان  ١٤وفي 
مليـون دوالر  ٣٣٥اكبر تقوم الواليات المتحدة بموجبها بالمساعدة فـي تـدريب قواتـه بكلفـة مقـدارها 

اقيات على المجال العسـكري فقـط وانمـا فـي المجـال الصـناعي أيضـا، ففـي ، ولم تقتصر هذه االتف
كشــــفت وزارة الخارجيــــة األمريكيــــة النقــــاب عــــن اتفاقيــــة تقــــوم بموجبهــــا الواليــــات  ١٩٧٤نيســـان  ٥

166Fالمتحدة بمساعدة السعودية في ميدان التصنيع

)٤(. 
ك فيصـــل ، زار كيســـنجر المملكـــة العربيـــة الســـعودية وطلـــب مـــن الملـــ ١٩٧٤أيـــار  ٩وفـــي 

التدخل لدى سوريا القناعها بالمبادرة األمريكية ، إلبرام اتفاق فك االشـتباك ، إال أن الملـك فيصـل 
ابلغ كيسنجر انه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لفصل القوات على الجبهة السورية فستعيد المملكة 

ـــة الســـعودية الحظـــر النفطـــي 167Fالعربي

ذيره هـــذا أن يوجـــه . ويتضـــح أن الملـــك فيصـــل أراد مـــن تحـــ)١(
ضـــغطا ســـعوديا جديـــدا علـــى  الحكومـــة األمريكيـــة كـــي ال تتباطـــأ بعمليـــة الســـالم ، ولكـــي تمـــارس 
بدورها ضغطًا علـى الكيـان الصـهيوني حتـى يوافـق علـى عقـد اتفـاق لفـك االشـتباك مـع سـوريا،مما 

فــي إقنــاع يســاعد علــى دفــع عمليــة الســالم واســتمرارها،وبذلك كــان لجهــود الملــك فيصــل دورا مهمــا 
كيسنجر من خالل حديثه معـه قـائال (( أن عقـد اتفـاق لفـك االشـتباك علـى الجبهـة السـورية خطـوة 

                                                           
)٢(  .Odah , op. cit , P . 335 

 ٠ ٢٢٩الشتيوي ،المصدر السابق ، ص  )٣(
؛ قيس محمد نوري ومفيد الزيدي ، المجتمع  ٢٧، ص  ١٩٧٤يونيو ،  –يناير  ]العالم العربي  [سجل  )٤(

 . ٨٦) ص ٢٠٠١في السعودية ، (بغداد ، بيت الحكمة ، والدولة 
 . ١٤٨، ص  ١٩٧٤الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  )١(
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مهمــة بالنســبة لعمليــة الســالم وان الجهــود الســلمية يجــب أن تشــمل جميــع الجبهــات ولــيس الجبهــة 
168Fالمصـــرية فقـــط ))

 وبـــذلك يكـــون الملـــك فيصـــل قـــد مهـــد الســـبيل لعقـــد اتفـــاق فـــك االشـــتباك علـــى )٢(
  )٣(169F. ١٩٧٤ايار  ٣٠الجبهة السورية،والذي تم فعال في 

الصــهيوني ،قــام وزيــر الداخليــة الســعودي األميــر  -بعــد توقيــع اتفــاق فــك االشــتباك الســوري 
،وقــد اعتبــرت تلــك الزيــارة  ١٩٧٤حزيــران  ٨فهــد بــن عبــد العزيــز بزيــارة إلــى الواليــات المتحــدة فــي 

طــرفين ،حيــث أســفرت عــن توقيــع االتفاقيــة االقتصــادية إشــارة قويــة لتحســن وقــوة العالقــات بــين ال
والعسكرية بين الطرفين والتي وصفها كيسنجر على إنها ((حدث هـام )) فـي العالقـات  األمريكيـة 

170Fالسعودية   -

)٤(  . 
وبعد أسبوع واحد مـن زيـارة األميـر فهـد إلـى السـعودية قـام الـرئيس األمريكـي نيكسـون بزيـارة 

١٩٧٤يران حز  ١٤إلى السعودية في  171F

172F، وكان أول رئيس أمريكي يـزور السـعودية )٥(

وعنـد لقائـه  )٦(
بالملك فيصل صرح تصريح مجاملـة قـائال (( لـم أجـيء إلـى السـعودية ألتكلـم فيهـا عـن الـنفط كمـا 

173Fهـــو شـــان اكثـــر النـــاس ، لقـــد جئـــت الســـتفيد مـــن حكمـــة الملـــك ))

وامتـــدح الـــرئيس األمريكـــي  ٠)٧(
يـــات المتحـــدة ، وبالمقابـــل اســـتمع نيكســـون إلـــى الملـــك فيصـــل وهـــو الســـعودية لصـــداقتها تجـــاه الوال

 –يعــرب عــن تقــديره لجهــود وزيــر الخارجيــة كيســنجر للتوصــل إلــى تســوية ســلمية للصــراع العربــي 
174Fالصهيوني 

، ثم أضاف الملك قائال (( كان عرب فلسطين ضحايا عدوان ال سابقه لـه ، انـه لـم )١(
ظلمــة إن شــعبا بأكملــه قــد اخــرج مــن ديــاره ليحــل محلــه يحــدث أبــدا حتــى فــي اشــد عصــور التــاريخ 

ولن يكون سالم دائم مادام بيت المقدس لـم يتحـرر ومـادام أن األراضـي العربيـة كلهـا  ٠٠٠غرباء 
لــم يــتم الجــالء عنهــا ومــادام أن الــذين طــردوا مــن ديــارهم ال يســتطيعون العــودة إلــى تــرابهم الــوطني 

175Fتقالل ))وممارسة حقهم كامال في السـيادة واالسـ

وقـد أجابـه نيكسـون (( بأنـه ال يملـك صـيغة  ٠ )٢(
سحرية لحل هذه المعضلة وان مـن األوفـق العمـل فيهـا علـى مراحـل ... ، علـى خطـوات كمـا قـال 

                                                           
 . ١٨٠، ص ١٩٧٤الوثائق الفلسطينية لعام )٢(
ايار ويبدو أن السبب فـي ذلـك هـو  ٣٠ايار وليس  ٢٩المصدر نفسه ، يذكر جريسون أن االتفاق تم في  )٣(

ن المنطقتين (الواليات المتحدة  والشرق األوسط )، جريسون  ،المصـدر         السـابق اختالف التوقيت بي
 . ١٢٠، ص

)٤(  The New York Times in 9.6.1974  
 ٠ ١١٧سافران ، المصدر السابق ، ص  )٥(
 ٠ ١٢٠جريسون ، المصدر السابق ، ص  )٦(
 ٠ ١٨٩بنو اميشان ، فيصل اإلنسان الحاكم ، ص  )٧(
 ٠ ١٢٠، المصدر السابق ، ص  جريسون )١(
 Washington  post , 5  June  1974  ؛  ١٩١بنو اميشان ، فيصل اإلنسان الحاكم ، ص  )٢(
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كيســنجر )) ثــم أردف فيصــل قــائال (( إن مــن المهــم جــدا أن يفهــم أصــدقاؤنا فــي الواليــات المتحــدة 
ا القرارات المأساوية التي يمكن أن ندفع إلى اتخاذهـا ، الموقف الرهيب الذي يجدونا فيه كي يفهمو 

انهم يجب إن يكونوا على قدر كاف من الحكمـة ليجتمعـوا  حـول شخصـك أيهـا الـرئيس ليسـاندوك 
فــي جهــودك ، أن أي شــخص يكــون ضــدك فــي الواليــات المتحــدة او خارجهــا لــيس فــي ذهنــه إال 

ال (( ال تخـف شــيئا سـأكافح حتــى النهايــة هـدف واحــدا هـو زرع الفوضــى )) ثـم أجابــه نيكسـون قــائ
176Fفأنا غير مستعد للتراجع واخالء هذا المكان))

)٣( . 
إال أن زيــارة نيكســون إلــى الســعودية ، ورغــم التصــريحات الوديــة المتبادلــة ، لــم تحقــق شــيئا 

177Fيعتـد بــه

الن موقــف نيكســون كــان ضــعيفا فــي ذلــك الوقــت ولــم يكــن قــادرا علــى اتخــاذ أي إجــراء  )٤(
 ٨ان تحــت ضــغط التحقيــق فــي فضــيحة ووترغيــت التــي آدت إلــى إخراجــه مــن منصــبه فــي النــه كــ

178Fوتســلم الرئاســة نائبــه جيــرا لــرد فــورد ١٩٧٤أب 

عــن  ١٩٧٤أب  ١٩والــذي أعلنــت أدارتــه فــي  )٥(
استمرارها باإليفاء  ((بالتزاماتها السابقة تجاه قضية فلسطين ))  ، وفي نفس الوقت أبلغت الكيـان 

ـــه الصـــهيوني بانهـــ 179Fا ستواصـــل دعمهـــا ل

ـــر تجـــاه الصـــراع  )٦( ـــم تتغي ـــة ل ، أي أن السياســـة األمريكي
 العربي الصهيوني .

نبه الملك فيصل الرئيس األمريكي الجديد إلى انه إذا لم تغير الواليـات  ١٩٧٤أب  ١٦في 
المتحــدة سياســتها تجــاه الكيــان الصــهيوني فســتكون المملكــة العربيــة الســعودية مرغمــة علــى تعــديل 

ســتها ، ولمــا لــم يتلــق جوابــا بعــد عشــرة أيــام ،أعلــن وزيــر الــنفط الســعودي موافقتــه علــى مشــروع سيا
زار عمر  ١٩٧٤آب  ٢٩، وفي  )١(180F%٢٠-١٠بتخفيض كمية النفط المستخرج بنسبة تتراوح بين 

181Fالسقاف الواليات المتحدة وتبادل مع كيسنجر كلمات ترحيبيـة

ثـم تباحـث مـع الـرئيس فـورد حـول  )٢(
مشــكلة (الشــرق األوســط )وقــد أكــد األخيــر ((بــان بــالده ستســتمر فــي جهودهــا الســلمية)) مــا يســمى 

                                                           
 ٠ ١٩٢ – ١٩١ صالمصدر نفسه ، ص  )٣(
 ٠ ١٢١جريسون ، المصدر السابق ، ص  )٤(
ائح المالية) نائب بعد أن أجبرت (الفض ١٩٧٣كان فورد قد اصبح نائبا للرئيس في شهر كانون األول  )٥(

الرئيس آنذاك سبيرو اغينيو على االستقالة حيث كانت قد وجهت اليه تهمه التهرب من دفع الضرائب ، 
 ٠ ٥٣٣واعترف بذلك فيما بعد ، هيرش ، المصدر السابق ، ص 

)٦( Odah , op .cit , P. 336 

 .١٩٧بنو اميشان ، فيصل اإلنسان الحاكم ، ص  )١(
، ص ص  ١٩٧٥) نيسان ٤تقبال كيسنجر للسقاف راجع مجلة الطليعة (مصر )ع (للتفاصيل حول اس )٢(

١٤١-١٣٩  . 
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،إال أن الــــوزير الســــعودي لــــم يلمــــس أي تغييــــر فــــي السياســــة األمريكيــــة حــــول موضــــوع القــــدس 
182Fواالنسحاب الصهيوني من األراضي العربية المحتلة ،وحقوق الشعب الفلسطيني

)٣(. 
لملـــك فيصـــل ، ففـــي اليـــوم نفســـه قـــرر ســـحبا متـــدرجا لـــم يـــرض الموقـــف األمريكـــي هـــذا ، ا 

الحتياط الذهب الذي أودعه في الواليات المتحدة وبدا يلمح عن طريق وزير نفطه بتأميم االرامكو 
، ولم يتوقف عند هذا الحد خاصة بعد أن لمس عدم جدية الواليات المتحـدة فـي حـل الصـراع فقـد 

السـعودي بـالمزاد العلنـي والتـي كـان الهـدف منهـا إلغـاء خطـط بيـع الـنفط  ١٩٧٤أيلول  ٩قرر في 
183Fتخفيض األسعار

أبدى الملك فيصل استياءه من تعرقل جهـود السـالم  ١٩٧٤أيلول  ٢٢، وفي  )٤(
فــي الشــهور االخيــرة ، وحيــث   ]الشــرق األوســط[حيــث قــال (( إن وقتــا ثمينــا قــد ضــاع فــي أزمــة 

ال نكتفــي بإبــداء أســفنا بــل نشــعر أن يضــيع اإلحســاس بضــرورة التعجيــل فــي حــل األزمــة ، فإننــا 
   ]اســـرائيل[الوضــع بــات خطيـــرا جــدا نحــن نأمـــل ونصــلي كــي تـــتمكن الواليــات المتحــدة مـــن جعــل 

الصــهيوني  -تــرى الحقيقــة وتنســحب )) واكــد الملــك فيصــل أن هنــاك حــال واحــدا للصــراع العربــي 
سـيادة العربيـة علـى القـدس وهو االنسحاب الصهيوني من كافة األراضي العربيـة المحتلـة وعـودة ال

واعطــاء الشــعب الفلســطيني حقــه فــي تقريــر مصــيره ،واضــاف قــائال (( نحــن ال نريــد أن نفــرض أو 
نعــود لفـــرض حظـــر نفطــي علـــى أصـــدقائنا ،لكــن علـــى أصـــدقائنا أن يعرفــوا أيـــن توجـــد مصـــالحهم 

184Fاالستراتيجية ))

)٥( . 
الســعودية المتعلقــة بخفــض  علــى القــرارات ١٩٧٤أيلــول  ٢٣رد الــرئيس األمريكــي فــورد فــي 

االنتـاج وســحب ودائـع الــذهب والغـاء خطــط بيـع الــنفط السـعودي بــالمزاد، بخطابـات شــديدة اللهجــة 
وصـــرح بـــان األســـعار النفطيـــة المرتفعـــة تعنـــي خطـــر ظهـــور كســـاد عـــالمي وانهيـــار لنظـــام األمـــن 

ة لـم تكـن تعتمـد علـى العالمي وأردف وزير خارجيته (كيسنجر) بالقول بان األسعار النفطية الحاليـ
العوامـــل االقتصـــادية ولكـــن علـــى قـــرار متعمـــد للحـــد مـــن اإلنتـــاج واإلبقـــاء علـــى مســـتوى عـــال مـــن 
األسعار ، واضاف بأنه لو كانت الـدول المنتجـة قـد أخفقـت فـي التعـاون مـع الـدول المسـتهلكة فـي 

مساعدة المنتجين  تخفيض األسعار فان الواليات المتحدة قد تجبر على تغير سياستها الهادفة إلى
185Fعلى تنويع اقتصادياتهم وتوجيه مواردهم .

)١(  
ـــة  ـــد لإلمـــدادات النفطي ـــة تســـتطيع أن تتجاهـــل احتمـــال تجـــدد التهدي لـــم تكـــن اإلدارة األمريكي
األمريكيــة القادمــة مــن (الشــرق األوســط ) . وفــي هــذا الســياق اســتأنف وزيــر الخارجيــة األمريكــي 

                                                           
 . ٢٣١الشتيوي ،المصدر السابق ، ص  )٣(
)٤(   The  New York  Times in 10 .9 .1974 

 . ١٤٨، ص  ١٩٧٤الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  )٥(
)١(  .The New York  Time  24 .9 .1974  
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186Fد زار مصر وسوريا والكيان الصهيوني واألردن كيسنجر  (دبلوماسيته المكوكية) فق

فضال عـن  )٢(
ــــك فيصــــل حــــول  ١٩٧٤تشــــرين األول  ١٣الســــعودية التــــي وصــــلها فــــي  حيــــث تباحــــث مــــع المل

األوضــاع فــي الــوطن العربــي  ونتـــائج جولتــه األخيــرة ، وفــي هــذا اللقـــاء أشــار الملــك فيصــل انـــه 
ما وافق الكيان الصـهيوني علـى تقـديم  سيحاول أن يتوصل إلى خفض في سعر النفط العالمي إذا

تنازالت مهمة ، ومن ناحية أخرى فقد أكد عمر السقاف أن المشكلة الرئيسة التي تقف فـي طريـق 
بمــا فيهــا  ١٩٦٧الجهــود الســلمية هــي االنســحاب الصــهيوني مــن األراضــي العربيــة المحتلــة ســنة 

187Fالقـدس ، واعطــاء الشــعب الفلســطيني حقــه فــي تقريــر مصــيره

بــدو أن الــذي دفــع الملــك فيصــل وي )٣(
إلى القول بأنه سيحاول أن يتوصل إلى خفض في سعر النفط العالمي هو ان  السعودية كانت ال 

188Fتزال تعتقد بان الحل هو في أيدي االدارة األمريكية

)٤(  . 
-حســب وجهــة النظــر الســعودية -دفــع هــذا الحــال إلــى تحــول مهــم فــي الموقــف األمريكــي 

بضرورة دخول الكيان الصهيوني في  ١٩٧٤تشرين األول  ١٩مريكي في حيث أوضح الرئيس األ
مفاوضات أما مع األردن أو مع منظمة التحرير الفلسطينية ، التي يعدها الكيـان الصـهيوني غيـر 

189Fشرعية ،في حين تعدها السعودية وجميع االقطـار العربيـة الممثـل الشـرعي للعـرب الفلسـطينيين

)٥( .
لــــم ينطــــو علــــى أي تغيــــر رســــمي فــــي السياســــة األمريكيــــة تجــــاه الكيــــان إال أن هــــذا فــــي الحقيقــــة 

 الصهيوني .
زار كيسنجر الرياض ، مرة اخرى واجرى محادثات مع الملك  ١٩٧٤تشرين الثاني  ٥وفي 

الصهيوني ، وتحدث كيسنجر فـي هـذا  -فيصل الذي أيد التوصل الى حل عادل للصراع العربي 
كم فان الواليات المتحدة ستستمر في جهودها لتضييق الشقة بين اللقاء قائال (( بتشجيع من جاللت

190Fحتى نحرز تقدما تجاه سالم عادل ودائم في المنطقة ))   ]اسرائيل[العرب و 

)١(    . 
عنـــد النظـــر إلـــى تصـــريح كيســـنجر هـــذا والتصـــريحات الســـابقة األخـــرى المتعلقـــة بموضـــوع 

واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان ،إال أنهـــا مـــن  الصـــهيوني نجـــدها تأكـــد علـــى العدالـــة -الصـــراع العربـــي 
                                                           

)٢(  .Odah , op .cit , P . 336  
 .٢٣١الشتيوي ،المصدر السابق ، ص )٣(

 Lester A. Sobel (ed) , peace  – making in the Middle East,(New York , 1980)  )٤(     
      P.55.   

، يذكر أن الزعماء العرب قـد اعترفـوا بمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ١٢٢جريسون ، المصدر السابق ، ص )٥(
صفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على أيـة ارض فلسـطينية محـررة ،فـي= =مـؤتمر القمـة بو 

، ممـا دفـع الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة لالعتـراف  ١٩٧٤العربية الذي عقد في الرباط في تشـرين األول 
 hafiz , op .citيل راجع  بهذه المنظمة أيضا بوصفها ممثلة للفلسطينيين على اثر القرار العربي ، للتفاص

,P. 69 
 . ١٤٩، ص ١٩٧٤الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  )١(
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الناحيـــة الواقعيـــة لـــم تكـــن إال مجـــرد كـــالم ملفـــق لغـــرض تهدئـــة خـــواطر العرب،حيـــث أن الواليـــات 
المتحدة حتى هذه اللحظة لم تسع فعـال إليجـاد حـل عـادل ودائـم للصـراع العربـي الصـهيوني ، بـل 

في غيه .وبما أن الوزير األمريكي  أنها تشجع الكيان الصهيوني وتمده باألموال واألسلحة للمضي
لم يتطرق إلى موضوع حقوق الشعب الفلسطيني في زيارته،فقد ابدى عمر السقاف تذمره مـن هـذا 
الحـــال وأكـــد أثنـــاء توديعـــه لكيســـنجر علـــى ضـــرورة اســـتمرار الجهـــود األمريكيـــة  لكـــي توصـــل فـــي 

ية على استعداد لتخفـيض النهاية إلى انسحاب صهيوني كامل وعودة القدس ،واضاف بان السعود
191Fأسعار النفط إن أمكن

)٢(  . 
لــم تكــن نشــاطات كيســنجر السياســية ، هــي الشــيء الوحيــد الــذي تقــوم بــه الواليــات المتحــدة 

الصـهيوني ،وانمــا  -المتصـاص نقمـة السـعودية والتخفيـف مـن حـدة لهجتهـا تجـاه الصـراع العربـي 
تشـرين الثـاني  ١٢و١٠لعسـكري ،ففـي كانت هنـاك نشـاطات اخـرى علـى المسـتويين االقتصـادي وا

مسـاعد وزيـر الـدفاع األمريكـي لشـؤون األمـن الـدولي R. Elsworthقـام روبـرت السـرورث  ١٩٧٤
بزيــارة إلــى الســعودية الســتطالع احتياجاتهــا الدفاعيــة ولوضــع الترتيبــات الالزمــة لصــفقات إضــافية 

192Fمن األسلحة األمريكية

)٣(. 
الصـهيوني والواليـات المتحـدة فـي مقابلـة  -العربـي  حدد الملك فيصل موقفه تجـاه الصـراع 

حيـث قـال  ((  ١٩٧٤تشـرين الثـاني  ٢٥األمريكيـة فـي News Weekأجرتهـا معـه مجلـة نيوزويـك 
إن االنسحاب التام من كل األراضي المحتلة يجب أن يكون في المرحلـة التاليـة فـي طريـق تسـوية 

عـد ذات موضـوع ، ... يجـب أن تحـل المعضـلة ،أن الحلول الجزئيـة لـم ت  ]الشرق األوسط[الزمة 
يغادرون األراضي العربيـة منـذ صـباح الغـد   ]اإلسرائيليين  [أالن بطريقة جذرية،نحن نريد أن نرى

، لكننــا ال نريــد أن نحــدد توقيتــا محــددا لــذلك وفــي هــذه األثنــاء يجــب أال ننســى أن عامــا كــامال قــد 
طلق األشياء أن نترقـب بدايـة هـذا االنسـحاب ومن من ١٩٧٣مضى منذ نهاية حرب تشرين األول 

كــل شــيء …يجـب أن يــدرك أصـدقاؤنا أيــن توجـد مصــالحهم االسـتراتيجية …قبـل نهايــة هـذا العــام 
يتعلـــق بهـــم ونحـــن ال نريـــد أن نفعـــل مـــا يمكـــن أن يســـيء إلـــى الواليـــات المتحـــدة لكـــن لكـــي تبقـــى 

أن تمتنع عن كـل عمـل يسـيء إلـى عالقاتنا الجديدة الخاصة صالحة فان على أمريكا من جانبها 
،وال شـــك أن االحـــتالل المســـتمر لألراضـــي العربيـــة بمـــا فيهـــا  ]العـــالم العربـــي[مصـــالحنا ومصـــالح 

ال أريــد أن اخفــي علــى …القــدس العربيــة ال يســيء إلــى العــرب فقط،بــل يســمم الجــو الــدولي أيضــا 
ح الـــنفط إذا لـــم تتبنـــى الحكومــة األمريكيـــة إننـــا ســـنكون مـــرغمين علـــى اللجـــوء مــن جديـــد إلـــى ســـال

                                                           
 المصدر نفسه . )٢(

 .١٢٢جريسون ،المصدر السابق ،ص  )٣(
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يجــب أن يعرفــوا جيــدا أننــا نعتبــر سياســتها بمثابــة …سياســة اقــل غموضــا تجــاه المصــالح العربيــة 
193Fامتحان لنا ))

)١( . 
فـي   Business Weekرد وزير الخارجية األمريكي على هذا بحديث له لمجلة البزنس ويك 

دد بــاللجؤ إلــى ســالح الــنفط كمــا أن ((أريــد القــول بــان البلــدان العربيــة تهــ ١٩٧٥كــانون الثــاني  ١
هناك من يؤكد لي وجود حل لهذه المعضلة وهو الحل العسكري وهذا اختيار خطر ومع ذلك فأنـا 
لن أؤكد امتناعنا عن استخدام القوة في كـل حـال ، نحـن لـن نسـتخدمها لخـالف بسـيط حـول سـعر 

194Fلعــالم    الصــناعي ))الــنفط ،لكــن الوضــع يختلــف إذا وجــدنا أنفســنا أمــام تصــميم علــى خنــق ا

)٢(  ،
أي أن فرضـية كيســنجر هــذه ترتكــز علــى بعــض النقــاط أهمهــا أن مــن شــان حظــر نفطــي آخــر أن 
يـــؤدي بالضـــرورة إلـــى (خنـــق) العـــالم الصـــناعي ،وحـــق الـــدول فـــي الـــدفاع عـــن نفســـها ضـــد خطـــر 

الحصول  االختناق والحاجة المحتملة إلى استخدام القوة ضد الدول المساندة لحظر النفط من اجل
195Fعليه والرغبة في إجراء مناقشة مفتوحة لهذه اإلمكانية .

)٣(    
 ٨لم تأخذ الحكومة السـعودية التهديـدات األمريكيـة هـذه مأخـذ الجـد ،حيـث قـال اليمـاني فـي 

مثـل هـذه الخطــوة  ]يقصــد الواليـات المتحـدة [ال يعقـل أن تتخـذ حكومـة عاقلـة ((…  ١٩٧٥شـباط 
196Fاجمــع ))التــي  تعنــي الكارثــة للعــالم 

كــذلك رد األميــر فهــد نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء الســعودي )٤(
قائال (( أنا ال أستطيع أن اصدق ان أمريكا أو الزعماء المسؤولين في أي بلد من البلـدان هـم مـن 
الجنــون بحيــث يقــدمون علــى تفجيــر حــرب ،انهــم يعلمــون جيــدا أنهــا ســتكون بدايــة نهايــة    العــالم 

((197F

ي عدم اخذ الحكومة السعودية التهديـدات األمريكيـة مأخـذ     الجـد ،هـو ،ويبدو أن السبب ف )١(
عنـــدما قـــال ((أن الواليـــات ١٩٧٥كـــانون الثـــاني  ٢١اســـتنادها إلـــى تصـــريح الـــرئيس األمريكـــي فـــي

 ١٩٧٣إذا مــا تــم فــرض حظــر شــبيه بــالحظر الــذي تــم عــام   ]الشــرق األوســط[المتحــدة لــن تغــزو 
((198F

ريحه بسبب الضغوط التي واجههـا مـن الـرأي العـام العربـي ، وكذلك تنصل كيسنجر من تص )٢(

                                                           
 .١٩٨-١٩٧نقال عن بنو اميشان ، فيصل اإلنسان الحاكم ، ص ص  )١(
)٢(  M. E. S. S., Charles A .Gatzka , press coverage  of  secretary kissinger’s 

remarks on Military action in the Middle east individual Research project , 
U.S. Army war  college carlisle  Barracks Pennsylvania ,1975 ) Film 9, P. 674  

)  ص ١٩٧٨ (بيـروت ١٩٧٥مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،الكتاب السنوي للقضية الفلسـطينية لعـام   ;
١٧٧ . 

؛ محمد جاسم محمد ، من يهدد امن الخليج العربي ، (جامعة البصـرة  ٩٢نخلة ،أمريكا والسعودية ، ص  )٣(
 .  ١٧) ص ١٩٨٢، مركز دراسات الخليج العربي ، 

 .١٧٧، ص  ١٩٧٥الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  )٤(
 . ٢٠٥بنواميشان ، فيصل اإلنسان الحاكم ، ص  )١(
 .١٢٢جريسون ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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199Fوالعالمي

لـم نكـن نـتكلم ، كمـا قيـل …عندما قال ((لقد كنت أتحدث افتراضـا عـن حالـة قصـوى   )٣(
200Fجزافا ،عن االستيالء على حقول الـنفط لـيس هـذا هـدفنا وليسـت هـذه  سياسـتنا))

. وعلـى الـرغم  )٤(
201Fاء اشــد األســتياء مــن التهديــدات األمريكيــةمــن كــل ذلــك إال أن الملــك فيصــل كــان مســت

، حيــث  )٥(
صــرح بأنــه يشــعر بخيبــة أمــل تجــاه تصــريحات كيســنجر وقــال     (( نحــن ال نرغــب مطلقــا فــي 
فرض حظر نفطي ضد أحد ونرجو أن ال تضطرنا الظروف مرة أخـرى لعمـل شـيء ال نرغـب فيـه 

وال نعتقـد أن مسـؤوال أمريكيـا  نحن ال نتصور أن حكومة عاقلة ستورط العالم فـي خـراب مـدمر… 
202Fيفكر في ذلك ))

)٦( . 
يبــدو أن الهــدف مــن التهديــدات األمريكيــة هــذه كــان منــع العــرب مــن اللجــوء إلــى اســتخدام        

أي أننـا أمـام حـالتين ،األولـى  -دون اسـتخدام للقـوة فعـال  -سالح حظر النفط على نطاق  واسـع 
يـة عـازمين فعـال أو علـى األقـل ال يسـتبعدون اللجـوء إلـى يكون فيها صانعوا القرار في الدول العرب

سـالح الحظـر فـي صـراع دولـي مقبـل ، وهنـا يــنجح التهديـد فـي تغيـر سـلوكهم ، أمـا الحالـة الثانيــة 
فيكون صانعوا القرار فيها غير عازمين أصال عن استخدام سالح الـنفط وهنـا يكـون التهديـد مفيـدا 

(والعربي لعدم استخدام سالح النفط  في تقديم مبرر للرأي العام الداخلي
203F

٧( . 
قــام كيســنجر بزيــارة إلــى الســعودية كجــزء مــن زيارتــه إلــى المنطقــة  ١٩٧٥شــباط  ١٥وفــي 

204Fالتــي شــملت القــاهرة والقــدس وعمــان ودمشــق

،وتباحــث مــع الملــك فيصــل فــي نتــائج زيارتــه إلــى  )١(
السـعوديين مـن وجـود مماطلـة  االقطار العربيـة ،وحـاول إبعـاد القلـق الـذي سـاور أذهـان المسـؤولين

205Fالصـــهيوني -أمريكيـــة ألنهـــاء الصـــراع العربـــي 

،  وعـــرض علـــى الملـــك فيصـــل مشـــروع اتفاقيـــة  )٢(
مرحليـة جديـدة بـين مصـر والكيــان الصـهيوني حـول المرحلـة الثانيــة لفـك االشـتباك بـين الجــانبين ، 

والكيان الصهيوني، وقد لكن الملك فيصل رفض ذلك واصر أن تكون االتفاقية القادمة بين سوريا 
حـاول الــوزير األمريكــي إقنــاع الملـك فيصــل بعقــد االتفاقيــة الجديـدة بــين مصــر والكيــان الصــهيوني 
ومن ثم عقد اتفاقية أخرى بين سوريا والكيان الصهيوني،حيث قال (( سوف نتعهد أن نعمل جـديا 

                                                           
للتفاصيل حول رد الفعل العربي والعالمي على استخدام القوة لالستيالء على آبار النفط راجع احمد يوسف  )٣(

 . ١٩٧٥) ، يوليو ٤١احمد ((أسلوب القوة في مواجهة سالح البترول العربي ))مجلة السياسة الدولية ع (
 . ٩٢ة ، ص نخلة ، أمريكا والسعودي )٤(
 . ٢٣٣الشتيوي ، المصدر السابق ، ص )٥(
 . ١٧٧، ص  ١٩٧٥الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  )٦(
 .  ١٠٣احمد يوسف احمد ((أسلوب القوة في مواجهة سالح البترول العربي ))، ص ) ٧(

 
)١( Odah , op .cit , P . 338 

 . ١٧٦، ص  ١٩٧٥الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  )٢(



 

 ١٧٢ 

 الفصل الرابع 

جــدوى ، فقــد أصــر الملــك  بــان نــرى مثــل تلــك االتفاقيــة تــتم حــاال بعــد هــذه االتفاقيــة )) لكــن دون
فيصــل علــى أن تعقــد االتفاقيــة بــين ســوريا والكيــان الصــهيوني ، ورفــض أيــة اتفاقيــة أخــرى ،وكلمــا 
حــاول كيســنجر أن يــذكر ذلــك ،أصــر الملــك فيصــل علــى  الــرفض ،حيــث إن الملــك فيصــل كــان 
 يـــدرك أن هـــدف كيســـنجر هـــو عـــزل مصـــر عـــن المعســـكر العربـــي ، وابقـــاء ســـوريا تعـــاني لوحـــدها

206Fصـــعوبات الحـــرب والصـــراع مـــع الكيـــان الصـــهيوني

. وفضـــال عـــن مناقشـــة موضـــوع الصـــراع   )٣(
الصهيوني ، فان كيسنجر ناقش مع الملك فيصل خطة أمريكية التفاقيات نفطية طويلة  -العربي 

207Fاألمــد بــين المنتجــين وبأســعار مخفضــة

. أي أن زيــارة كيســنجر هــذه تناولــت موضــوعين اولهمــا )٤(
208Fاألمريكي -الصهيوني وثانيهما التعاون السعودي  -الصراع العربي 

. لكـن الزيـارة انتهـت دون  )٥(
الصـــهيوني ، وذكـــر اليمـــاني الـــذي رافـــق  -التوصـــل إلـــى أيـــة نتيجـــة بخصـــوص الصـــراع العربـــي 

كيسنجر إلى المطار ((أن الوزير األمريكي كان متوترا وكان يردد انه لن تكـون هنـاك اتفاقيـة بـين 
209F،الن المصريين لن يوقعوها ما دام الملك فيصل يعارض ذلك )) ]إسرائيل[مصر و 

)٦(  . 
آذار  ١٩لم يتوقف كيسنجر عند هذه النتيجة ،فقد عاود الكرة وقام بزيارة إلى السعودية فـي 

وتباحث مع الملك فيصل مـرة أخـرى ويبـدو أن المسـؤولين السـعوديين كـانوا غاضـبين عنـد  ١٩٧٥
210Fحات األمريكية باستخدام القوة  ،وطلبوا أيضـا إيضـاحا لهـامقابلتهم لكيسنجر بخصوص التصري

)١( 
، فاكد كيسنجر في ختام مباحثاته إن ما نشر من أنبـاء عـن إمكانيـة التـدخل العسـكري وغيـره هـي 
محض هراء ، واضاف أن المسؤولين السعوديين قد لفتوا انتباهه إلى المقـاالت التـي ظهـرت أخيـرا 

211Fي المنطقــة وتحــدثت عــن تــدخل عســكري محتمــل فــ

أننــي أريــد أن أعلــن بشــكل ((…حيــث قــال   )٢(
قاطع إن عالقاتنـا مـع السـعودية ترتكـز علـى أسـاس الصـداقة والتعـاون وهـي عالقـة ال مجـال فيهـا 

                                                           
 . ٣٣٤الشتيوي ،المصدر السابق ، ص  )٣(
)٤( Sobel , op .cit , P. 83 . 
 New York  Times in  16 .2 .1975للتفاصيل حول أهم ما دار من مناقشة راجع   )٥(

)٦( Robinson , op .cit , P 122 

واذار هـو الـذي دفـع  إن كثرة ما كتب عن تصريحات كيسنجر حول العمل العسـكري فـي نهايـة شـهر شـباط )١(
المسؤولون السعوديون إلى طلب توضيح هذا األمـر فـي هـذه الزيـارة علـى الـرغم مـن أن هنـاك زيـارة سـابقة 

 لها أعقبت التصريحات بأيام .

عن التـدخل العسـكري والـدعوة لـه وقـد  ١٩٧٥وهما المقالين الذين نشرا خالل شهري شباط واذار من عام  )٢(
،وكتــب الثــاني مستشــار فــي شــؤون البنتــاغون ، ونشــر تحــت اســم  R. Tankerكتــب األول روبــرت تنكــر

مستعار هو مايلز اينغوستيوس ،وقد انتهى الكاتبان إلى انـه مـن المعقـول جـدا القيـام بعمليـة عسـكرية ضـد 
؛  ٩٣-٩٢بعض حقول النفط على الشاطئ العربي من الخلـيج العربـي ،نخلـة ،أمريكـا والسـعودية ،ص ص 

مـن يهـدد منطقـة الخلـيج العربـي ، ترجمـة محمـد شـوقي خليفـة ، (البصـرة ، مركـز دراسـات  ادموندز رونر ،
 .   ٥٧) ص١٩٨٣الخليج العربي ، 
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أبدا للتهديد العسكري واللجوء إلـى القـوة ، أن هـذه العالقـات قائمـة علـى التعـاون ال علـى المجابهـة 
((212F

)٣( . 
كيســنجر عــن تهديداتــه هــو انــه تأكــد مــن أن الملــك فيصــل يريــد حــل  يبــدو أن ســبب تراجــع       

للقضية الفلسطينية ويكتفي بخطوة إلى األمام فـي سـبيل تنفيـذ قـرارات األمـم المتحـدة ،لـذلك تصـور 
(كيســنجر )أن الخــالف مــع الملــك فيصــل ربمــا يــدفع الســعودية واالقطــار العربيــة األخــرى المنتجــة 

،وان هـذه الـدول سـتدخل فـي مواجهـة مـع الواليـات المتحـدة إن  للنفط إلى فرض حظر نفطي جديد
قامــت هــي بتــدخل عســكري ضــد تلــك الــدول ،ممــا يلحــق ضــررا بالمصــالح األمريكيــة فــي المنطقــة 

 وهذا ما كانت تتجنبه الحكومة األمريكية .
آذار  ٢٢وعلـــى اثــــر زيـــارة كيســــنجر هــــذه للمملكـــة العربيــــة الســــعودية ،وبعـــد اإلعــــالن فــــي 

213Fفشــل مهمــة كيســنجر التمــام اتفاقيــة ســيناء المرحليــة عــن ١٩٧٥

 ٢٣. أدلــى الملــك فيصــل فــي  )٤(
بتصــريح اظهــر فيــه اســتياءه مــن التطــورات الجاريــة فــي المنطقــة العربيــة ومــن تعرقــل  ١٩٧٥آذار 

عمليــة الســالم ،وشــدد علــى رغبــة العــرب فــي الســالم واكــد قــائال ((أن مــا تــم إحــرازه إلــى اآلن اقــل 
أن يكون ))،وطالب الواليات المتحدة بالعمل على تطبيق                 قرارات  بكثير مما يجب

األمم المتحدة واعادة حقوق الشعب الفلسطيني المغتصـبة ،حيـث                      قـال (( أن 
عـودة القـدس إلـى اإلدارة العربيــة أمـر حيـوي فـي نظرنــا وال يمكـن أن              نقبـل بغيـر ذلــك 

ــــــى االرض                      الفلســــــطينية ))وان ال ــــــة الفلســــــطينية يجــــــب أن تشــــــكل عل 214Fدول

)١( 
واضـــاف ((..نحـــن ال نرغـــب مطلقـــا فـــي فـــرض حظـــر                       للبتـــرول ضـــد أحـــد 

215F. )٢(ونرجو أن ال تضطرنا الظروف مرة أخرى لعمل                       شيء ال نرغبه )) 

٤ 
أن يــرى الصــهاينة وهـم ينســحبون مــن األراضــي العربيــة ، ولــم يصــل  لـم يقــدر للملــك فيصــل

أخيــه االميــر فيصــل بــن مســاعد بــن عبــد العزيــز فــي القــدس كمــا وعــد حيــث اغتيــل علــى يــد ابــن 
١٩٧٥آذار  ٢٥ليقضــي نحبــه صــباح يــوم الثالثــاء  216F

، وتســلم العــرش مكانــه االميــر خالــد ولــي  )٣(
217Fالعهد

)٤( . 

                                                           
 . ١٤١٩، ص ١٩٧٥يونيو  -يناير  ]العالم العربي[سجل  )٣(
تـي لـم االتفاقية الثانية لفك االشتباك بين مصر والكيان الصهيوني أي الخطوة الثانية الخاصـة بسـيناء .وال )٤(

وقــد نصــت هــذه االتفاقيــة علــى تراجــع القــوات الصــهيونية عــن األراضــي التــي  ١٩٧٥توقــع إال فــي أيلــول 
 .  ٩٧٠-٩٥٩احتلتها في سيناء على مراحل للتفاصيل راجع اسود ،المصدر السابق  ،ص ص  

 . ١٧٦، ص  ١٩٧٥الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  )١(
 .  ٢٣٧ق ، ص الشتيوي ، المصدر الساب  )٢(
تم اغتيال ، الملك فيصل من قبل ابن أخيه األمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز عندما كان يستقبل المهنئين  )٣(

بمناسبة عيد المولد النبوي ، حيث دخل األمير فيصل بن مساعد الديوان الملكي متظاهرا انه يريد تقديم التهاني 



 

 ١٧٤ 

 الفصل الرابع 

ملية االغتيال ومن هو الذي كان ورائها ؟ وقد يكون وراء لقد دار كثير من الشكوك حول ع
هــذا االغتيــال إحــدى الجهــات الســرية مثــل جهــاز المخــابرات الصــهيونية (الموســاد)  التــي أقــدمت 
على هذا العمل الن الملك فيصل اكثر من التصريحات ضد اليهود والصهاينة ، واقسم انه سوف 

218Fمســتقبل القــدس ، ودعــا إلــى الجهــاد لتحريرهــايصــلي فــي القــدس ، وكــان مشــغوال بعمــق حــول 

)٥(  ،
وكـان يشــعر باالســتياء مــن عــدم دعـم الواليــات المتحــدة لــه . كمــا ان الملـك فيصــل قــدم دعمــا قويــا 
سياســيا وماليــا للفلســطينيين ، او ربمــا تكــون المخــابرات االمريكيــة هــي المتورطــة فــي هــذه العمليــة 

رة أخــرى الســيما إذا علمنــا إن الحظــر علــى الواليــات بســبب الحظــر النفطــي والتهديــد باســتخدامه مــ
المتحـــدة قـــد ســـبب مشـــاكل اقتصـــادية كبيـــرة للواليـــات المتحـــدة ، ممـــا دفعهـــا الـــى التحـــريض علـــى 

219Fاغتياله

أي انه شذ عن القاعدة ولم يعد ينفذ السياسة التي ترسمها الواليات المتحدة . إال إننا ال  )٦(
وليس لدينا الوثائق لتأكيد هذا الحـال ، وان هـذا الطـرح هـو  نملك معلومات مؤكدة في هذا الجانب

ـــى بعـــض وســـائل اإلعـــالم  ـــدا عل ـــذي ب ـــات األحـــداث ، والفـــرح ال ـــه معطي ـــا ألي مجـــرد احتمـــال دفعتن
الى دوره في   Washington postاألمريكية عند اغتيال الملك فيصل ، فمثال أشارت صحيفة  

الحـق بـالغرب ضـررا بليغـا اكبـر مـن أي ضـرر ألحقـه أي انـه زيادة ( أسـعار الـنفط ) العالميـة ، وب
220Fشـــخص آخـــر منـــذ زمـــان أدولـــف هتلـــر

. كمـــا ال    يمكننـــا اســـتبعاد الـــدوافع الشخصـــية فـــي هـــذا )١(
الموضــوع والتــي مــن اهمهــا طــالق أم األميــر فيصــل بــن مســاعد المبكــر والــذي جعلــه يشــعر بــان 

221Fوالدتــه كانــت ضــحية لرغبــات اآلســرة الســعودية

ك مقتــل أخيــه األميــر خالــد بــن مســاعد ،  وكــذل )٢(
ممـا  ١٩٦٥على يد رجال الشرطة إثناء مظاهرة احتجـاج علـى افتتـاح محطـة التلفزيـون فـي أيلـول 

222Fجعله يحقد على الملك فيصل الذي أمر في وقتها رجال الشرطة بإطالق النار

)٣( . 

                                                                                                                                                                      
 ٠نقه ثم أطلق عليه ثالث رصاصات ، إصابته في رأسه وذقنه ورقبته إلى عمه ، ثم تقدم نحو الملك فيصل وعا

للتفاصيل حول اغتيال الملك فيصل راجع بندر (( الخيط الرفيع في مقتل الملك   فيصل )) مجلة صوت الطليعة  ع 
   ١٦ – ١٢،ص ص  ١٩٧٥) ، ١٠(

 M. E. S. S., Status U .S. Saudi. Arabian, Joint commission an                            (٤) 
Economic Cooperation ( U . S  general  Accountting office Washington  
, D , C  ), film 35 , p . 74  

  . ١٠٠الكنر ، المصدر السابق ، ص )٥(
 . ١١) ، ص ١٩٩١االحتالل ، (الجزائر ، دار الشهاب  –أمريكا  –نبيل السمان ، أل سعود  )٦(
 ١١٧عن جريسون ، المصدر السابق ، ص  نقال )١(

 ٢٤٦الشتيوي ، المصدر السابق ، ص  )٢(

 ٠ ٤٩٦؛ فاسيليف ، المصدر السابق ، ص  ٩٨الكنر ، المصدر السابق ، ص  )٣(
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 الفصل الخامس
 ١٩٧٥-١٩٦٤الواليات المتحدة وتحديث القوات المسلحة السعودية 

 
  

أبــدت الحكومــة األمريكيــة اهتمامــا بإرســال بعثــات فنيــة وعســكرية الــى الســعودية منــذ ســنوات      
الحـرب العالميــة الثانيـة ، باعتبــار ان هـذه البعثــات هـي أحــدى أهـم وســائل تعزيـز النفــوذ األمريكــي 

ـــ ـــاك . فف ـــأجير ، أرســـلت ١٩٤٣ي صـــيف هن ، أي بعـــد شـــمول الســـعودية بمســـاعدات اإلعـــارة والت
(الحكومــة األمريكيـــة عـــدة بعثـــات عســكرية الـــى الســـعودية 

0F

. كـــان أولهــا بعثـــة الكولونيـــل، التـــون  )١
لمناقشــة مســألة إرســال  ١٩٤٣التــي وصــلت الــى الســعودية فــي تمــوز  Alton Hawardهــوارد 

(ية بموجــب برنــامج اإلعــارة والتــأجيراألســلحة األمريكيــة الــى الســعود
1F

. وأعقبــت هــذه البعثــة بعثــة )٢
القائــد العــام للقــوات االمريكيــة فــي (الشــرق  Ralph Royceاخــرى برئاســة الجنــرال رالــف رويــس 

حيــث اســتقبلهم الملــك  ١٩٤٣كــانون االول  ١١االوســط )، وقــد وصــلت هــذه البعثــة الــى جــدة فــي 
حيـث وصـلت بعثـة  ١٩٤٤عثات العسكرية أيضًا في عـام ابن سعود بنفسه ، ثم تعاقب وصول الب

 Garretبرئاســة كاريــت شــومبر  ١٩٤٤نيســان  ٢٣عســكرية أمريكيــة أخــرى الــى الســعودية فــي 

B.shomber  وقــــد بقيــــت هــــذه البعثــــة فــــي الســــعودية اكثــــر مــــن ســــنة وفقــــا لــــرأي وزارة الخارجيــــة
يم األهميــــة للمصــــلحة القوميــــة األمريكيــــة التــــي رأت ان اســــتمرار البعثــــة فــــي الســــعودية أمــــر عظــــ

(االمريكية والنفوذ األمريكي في السعودية 
2F

٣(  . 

فـــي بعثـــة لتقويـــة  O’keefeأرســـلت الواليـــات المتحــدة الجنـــرال اوكيـــف   ١٩٥٠وفــي أواخـــر ســـنة 
العالقات العسكرية مـع السـعودية . ونتيجـة لـذلك وقعـت الواليـات المتحـدة أولـى اتفاقياتهـا الدفاعيـة 

، وبموجــب هــذه االتفاقيــة ســمح للواليــات المتحــدة  ١٩٥١حزيــران  ١٨لســعودية فــي الرســمية مــع ا
باستخدام قاعـدة الظهـران بوصـفها قاعـدة جويـة اسـتراتيجية ، واقامـة بعثـة عسـكرية أمريكيـة دائميـة 

(في السعودية 
3F

٤(. 

بن عبد استمر التطور في العالقات العسكرية بين الواليات المتحدة والسعودية في عهد سعود     
) دبابــــة مــــن الواليــــات المتحــــدة ١٨تــــم شــــراء ( ١٩٥٥) أيضــــًا، ففــــي آب ١٩٦٤-١٩٥٣العزيــــز (

                                           
 ١٦١) مراد ، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي ، ص ١(
)٢ (Richard F.Nyrop , Area hand book for Saudi Arabia , (Washington B,C 3 ed 1977) 

      P. 332 .  
 ١٦٣ي ، ص ) مراد ، تطور السياسة االمريكية في منطقة الخليج العرب٣(
)٤ (Cordesman , op .cit , p. 96 



 

 ١٧٨ 

 الفصل الخامس 

وضعت خطـط أمريكيـة لتزويـد السـعودية  ١٩٥٥، وفي نهاية ١٩٥١بموجب اتفاقية الظهران لعام 
النفاثة المقاتلة وتجهيـز لـواء آلـي بـدبابات متوسـطة ، وتـوفير دبابـات  F-86بسرب من الطائرات  

(ة لتحسين القوة النارية لبقية ألوية المشاة خفيف
4F

١(                                                          . 

المصــري فــي النصـف االول مــن خمســينات القــرن العشـرين الــى نــوع مــن -أدى التقـارب الســعودي 
اتفاقيــة قاعــدة  الســعودية  ثــم عــادت وتحســنت مجــددًا بعــد تجديــد –الفتــور فــي العالقــات األمريكيــة 

ـــى اثـــر زيـــارة ســـعود إلـــى الواليـــات المتحـــدة فـــي كـــانون الثـــاني  ١٩٥٧الظهـــران فـــي نيســـان  ، عل
١٩٥٧)

5F

.وتــم االتفـــاق أيضــا علـــى اســتمرار المســـاعدة العســكرية األمريكيـــة إلــى الســـعودية والبـــدء )٢
(اثة النف     F- 86 بتدريب السالح الجوي السعودي وتسليم الوجبة األولى من الطائرات 

6F

٣(  . 

وعلــــى اثــــر تجديــــد اتفاقيــــة قاعــــدة الظهــــران ردت الواليــــات المتحــــدة بمــــنح الســــعودية زيــــادة قــــدرها 
قــدمت تعهــدا  ١٩٥٨مليــون دوالر مــن القــروض والمســاعدات االقتصــادية والعســكرية . وفــي ١٨٠

مليــون دوالر خــالل الســنوات الخمســة االولــى مــن  ٧٥بمــنح الســعودية مســاعدات عســكرية بقيمــة 
(يان استخدام قاعدة الظهران سر 

7F

٤(. 

وعنــــدما تــــولى الملــــك فيصــــل مقاليــــد االمــــور فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية ، واجــــه العديــــد مــــن 
المشكالت وخصوصًا في السنوات األولـى لحكمـه ، كـان أبرزهـا مشـكلة الحـرب األهليـة فـي الـيمن 

رات هـــذه الحـــرب جعلـــت ومـــا تركتـــه مـــن تـــأثيرات كبيـــرة علـــى اآلمـــن الســـعودي ال ســـيما وان تطـــو 
الطـــائرات المصـــرية المواليـــة للجمهـــوريين فـــي الـــيمن تقصـــف القـــرى والحـــدود الســـعودية التـــي تـــؤي 
الملكيين اليمنيين ، لذلك قرر الملك فيصل تطوير الجيش وقوات اآلمن بشـكل يـتالءم واحتياجـات 

لسـعودية البـد مـن . وقبل الحديث عن أهم برامج تحديث القـوات المسـلحة ا -حسب رأيه-المملكة 
معرفــة األســباب التــي دفعــت الســعودية الــى تحــديث قواتهــا المســلحة وتجهيزهــا بــأنواع مختلفــة مــن 

 األسلحة والمعدات العسكرية .  

                                           
)١. (Cordesman , op .cit , p. 100 
)٢ . (Ibid. , p . 104 
  دبابـة خفيفـة  ٥٨و  Patton M47دبابـة  ٥٥حـوالي  ١٩٥٨-١٩٥٦) تسلمت السـعودية فـي الفتـرة مـا بـين ٣(

Walker bulday M-41  طائرة  ١٢وSabre F-86  Nyrop , op. Cit,  p. 334 , 
)٤ (Cordesman , op .cit , p.104 
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 -أسباب التسلح السعودي :
لم يكن اتساع حجـم بـرامج التسـلح السـعودي وفقـا السـباب خاصـة فقـط وانمـا كـان للواليـات        

فـــي ذلــك العتبـــارات سياســـية واقتصــادية . ففـــي مـــا يتعلــق باألســـباب الخاصـــة  المتحــدة دور كبيـــر
بالسعودية نستطيع ان نرجع أسباب التسلح الى حساسية السـعودية المفرطـة تجـاه أمنهـا ، فعنـد مـا 
تســلم الملــك فيصــل مقاليــد الســلطة كانــت الحــرب األهليــة فــي الــيمن مــن اهــم األســباب التــي دفعــت 

لتحديث القوات المسلحة ،وركـز فـي هـذه الفتـرة علـى تحـديث القـوة الجويـة  الى تبني برامج طموحة
ــــى  ــــدفاع الجــــوي والحصــــول عل ــــة وصــــواريخ ، لغــــرض مواجهــــة مشــــكلة قصــــف وال طــــائرات حديث

الطائرات المصرية للحدود السعودية بشـكل خـاص ومواجهـة الحـرب األهليـة فـي الـيمن بشـكل عـام 
(كما ذكرنا 

8F

١( . 

برزت عوامل مهمة وحيوية من وجهـة النظـر السـعودية فقـد  ١٩٦٧زيران وفي أعقاب حرب ح    
ازدادت هواجسها األمنية بعد االحتالل الصهيوني لسيناء والذي كان يعني ان خليج العقبة اصبح 
تحت السيطرة الصهيونية ومن ثـم فـان جزيرتـي تيـران وصـنافير السـعوديتين وقعتـا تحـت االحـتالل 

(الصـــهيوني 
9F

ســـعودية وجهـــا لوجـــه مـــع الكيـــان الصـــهيوني واصـــبحت علـــى مرمـــى ، وأصـــبحت ال) ٢
والـــذي دفعهـــا بشـــكل ١٩٧٠-١٩٦٩النيـــران الصـــهيونية ، وخصوصـــًا فـــي فتـــرة حـــرب االســـتنزاف 

(  F.4خاص الى السعي للحصول على الطائرات  
10F

قـد  ١٩٦٧كما ان خسارة العرب في حـرب  )٣
السورية حيث اسـتوردت أسـلحة متقدمـة جـدا أعقبتها عملية بناء للقوات المسلحة السيما المصرية و 

(مـــن االتحـــاد الســـوفيتي ممـــا رفـــع قـــدرتها التســـليحية 
11F

فضـــال عـــن ان كـــل مـــن الحكومـــة اإليرانيـــة  )٤
والعراقية كانت تقوم بخطوات جادة لبناء القوات العسكرية ورفع قدرتها القتالية ، مما دفع الحكومـة 

(ة لتكون قريبة من   دول المنطقة السعودية الى العمل على رفع قدرتها التسليحي
12F

٥(  . 

وازداد الهــاجس األمنــي لــدى الحكومــة الســعودية بشــكل ملفــت للنظــر بعــد اعــالن بريطانيــا فــي     
، ١٩٧١بانها سوف تنسحب من الخليج العربي في موعد أقصاه نهايـة عـام  ١٩٦٨كانون الثاني 

التـــاريخ بـــان الوجـــود البريطـــاني فـــي حيـــث اعتقـــدت الحكومـــة الســـعودية طـــوال الفتـــرة الســـابقة لهـــذا 

                                           
)١ .(Cordesman , op .cit , p.123 
)٢. (Odah, op . cit , p . 149 
)٣. (Cordesman , op .cit , p.206 
)٤ (James. H ,noyes , the clouded tension: ( Persian )Gulf security and United State 

policy ,( California , Haver institution publication , Stanford university , 1979 ) p. 37  
    
)٥ (Basher Al-Samarrai , Military Build up and political instability in the gulf 1965-

1974, ph .d, dissertation university of Denver p.77      
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(الخليج العربي هو عامل استقرار وضمان لحماية حقول نفطها الشرقية وممراتها المائية 
13F

، لهذا  )١
نجــدها بعــد االنســحاب البريطــاني أفرطــت فــي التســلح ، حتــى ان كثيــرًا مــن االســلحة التــي اشــترتها 

(حاجة السعودية الفعلية لها  والمنشآت العسكرية التي قامت بإنشائها كانت اكبر من
14F

٢( . 

ونتيجــة للعالقــة الخاصــة التــي ظهــرت بــين الســعودية والواليــات المتحــدة كــان مــن الطبيعــي ان     
تتوجة السعودية نحو الواليات المتحدة لغرض (تـدعيم أمنهـا ) وتوسـيع برنامجهـا الـدفاعي واالمنـي 

بالمسـائل الدفاعيـة السـعودية علـى امـل  والسبب في ذلك على ما يبدو هو تعميق التورط األمريكي
(ان يؤدي ذلك الى تولي األمريكان المسؤولية من الناحية الواقعية بخصوص امن السعودية .

15F

٣(  

امــا اهــم األســباب التــي دفعــت الواليــات المتحــدة لتســليح الســعودية فــتكمن فــي هــدفين اولهمــا       
ت بيــع األســلحة تــتم لــدعم أهــداف سياســة سياســي وثانيهمــا اقتصــادي ، فبالنســبة لــألول ان صــفقا

الواليـــات المتحـــدة الخارجيـــة ويكـــون هـــذا الهـــدف هـــو األول فـــي تحديـــد السياســـة الخارجيـــة ولـــيس 
العتبارات اقتصادية صرفة فقط ، أي ان بيع األسـلحة يـتم وفقـا العتبـارات سياسـة اوال واقتصـادية 

(ثانيــة 
16F

صــاحب عمليــات بيــع هــذه األســلحة تســاعد ، كمــا ان التــدريبات الطويلــة والصــعبة التــي ت) ٤
على ضمان وجود الواليـات المتحـدة وبشـكل مسـتمر فـي قائمـة الـدول المجهـزة باألسـلحة للسـعودية 

(ولسنوات عدة قادمة 
17F

، ويصبح الشاري للسالح اكثر تبعية ، خاصـة فـي جانـب التـدريب وقطـع  )٥
(الغيار والذخائر التي ال يوفرها احد سوى الدولة الصانعة 

18F

، وفي تقريـر الـى الكـونغرس فـي ايـار )٦
الـذي قـام  بـإدارة لجنـة خاصـة لدراسـة  Pierre s. du pontدبونـت  –رفعـه بييـر. أ س  ١٩٧٥

مبيعات األسلحة األمريكية الى بعض دول الخليج العربـي ،  ومنهـا السـعودية ، ذكـر قـائال ((رغـم 
دية ، اال ان الـدور األمريكـي فـي عدم وجود تحالف عسكري رسمي يربط الواليـات المتحـدة بالسـعو 

(تطورهــا العســكري يخلــق روابــط يمكــن ان تقــود الــى تــورط اعمــق بشــكل متزايــد ))
19F

، والحقيقــة ان  )٧
                                           

)١. (Odah , op.cit .p150 
 .١٤٣) الفارس ، المصدر السابق ، ص ٢(
)٣ (Odah , op.cit .p150 
) الكــونغرس االمريكــي ، الخلــيج العربــي : المناقشــة البرلمانيــة األمريكيــة المســتمرة بشــان مبيعــات االســلحة الــى ٤(

 ) ١٩٨١اقطار الخليج العربي ، ترجمة وديع ميخائيل حنا ، (جامعة البصرة ، مركز دراسات الخليج العربي 
 .  ٢٨٥ص 

 ) المصدر نفسه .٥(
) ميكائيل ت كلير .((االقتصاد السياسي لمبيعات االسلحة االمريكية الى ممالك الخلـيج )) ترجمـة بيـار   عقـل ٦(

 . ١٣٤، ص  ١٩٧٤) تموز ٩، مجلة دراسات عربية ع (
)٧ (U.S congress , house of representatives   committee on international relations , the 

united state Arms   Sales to the (Persian) gulf, report 94 th  Congress,  its session.   
( Washington  D.C: U. S. government printing office, 1975) P. 32.      
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الدور األمريكي في تحديث القـوة العسـكرية السـعودية الـى هـذا الحـد كـان مهمـًا فعلـى سـبيل المثـال 
ارين والخبـراء األمريكـان ، أي انهـم كـانوا لم يكن بإمكان القوة الجوية السعودية العمل دون المستش

هم المشغلين لها  وخصوصًا في مجال المنظومات الحديثة والطائرات وربما يكون هذا الحـال هـو 
الذي جعل اإلدارة األمريكيـة توافـق علـى هـذا الحجـم الكبيـر مـن األسـلحة وعلـى هـذا المسـتوى الن 

األمريكيــة .  وقــد أشــار عضــو الكــونغرس   الســعودية غيــر قــادرة علــى اســتخدامها دون المســاعدة
األمريكي لي هاملتون رئيس اللجنة الفرعية الخاصـة بالشـرق األدنـى وجنـوب آسـيا فـي تصـريح لـه 

قائال ((ان هذه المبيعات سـتخلق عالقـة متبادلـه  ١٩٧٣اذار ٣١أمام مجلس النواب األمريكي في 
لنفطية الغنية كما انها وبسبب احتياجات هذه مهمة بين الواليات المتحدة األمريكية وهذه األقطار ا

الــدول لقطــع الغيــار والمعــدات ســوف تعطــي للواليــات المتحــدة النفــوذ المفيــد فــي تعاملنــا مــع هــذه    
(الدول)) 

20F

١(. 

وفضـال عــن ذلـك تكمــن خلــف سياسـة مبيعــات األسـلحة األمريكيــة الــى السـعودية الرغبــة فــي       
من كاهـل الواليـات المتحـدة األمريكيـة الـى القـوى     اإلقليميـة  نقل جزء من أعباء اآلمن اإلقليمي

)
21F

وهذا هو جوهر مبدأ نيكسون . كمـا ان الواليـات المتحـدة تعتبـر السـعودية مـن اهـم حلفائهـا فـي ) ٢
Pالمنطقـــة وتعـــّدها الدولـــة األكثـــر اعتـــداال والقائـــدة للمعســـكر المحـــافظ فـــي المنطقـــة 

)
22F

٣ (
P كمـــا يكمـــن ،

الى انهـا  ١٩٦٩سياسي اخر فقد أعلنت إدارة نيكسون في كانون الثاني  خلف هذه السياسة هدف
الصـهيوني ، اال انهـا والعتبـارات سياسـية داخليـة  –سوف تتخذ نهجا جديدا تجـاه الصـراع العربـي 

أمريكيــة لـــم يكـــن أمـــام الـــرئيس ســـوى هـــامش ضـــئيل لتقلـــيص الـــدعم للكيـــان الصـــهيوني لـــذلك فـــان 
لمتحدة هذه هو اتباع منهج جديـد يقـوم علـى رغبـة الواليـات المتحـدة افضل تفسير لدعوة الواليات ا

بيــع أســلحة إضــافية الــى الســعودية والــدول األخــرى الصــديقة للواليــات المتحــدة مــع اســتمرار دعــم 
(الكيــان الصــهيوني 

23F

. أي ان سياســة بيــع األســلحة هــذه كانــت جــزءًا مــن عمليــة تهدئــة مخــاوف  )٤
 الصهيوني .  -السعودية تجاه الصراع العربي

                                           
)١ (U.S congress , house of representatives committee on international relations, 

military sales to Sudia Arabia 1975 heveings before the sup committee on 
international political and military affairs ,94 th congress , ist sessions ( Washington 

D.C. , U. S. – 1976)  p. 31   
)٢ (Frahcis Fukuame , military aspects of U.S. – soviet competition in the third world, 

in marshal d. shulamn (ed) east – west tensions in the third world ( London , 1986 ) 
p.p. 194 – 195  

)٣ (Odah, op . cit , p .251 
 .١٠٨) جريسون ، المصدر السابق ، ص٤(
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() نمو المبيعات العسكرية األمريكية الى السعودية  ١ويوضح (الجدول رقم 
24F

١(. 

 ) نمو المبيعات العسكرية األمريكية الى السعودية بآالف الدوالرات١(جدول رقم 

 الشحنات المستلمة االتفاقات السنة المالية
٧٥,٤٢٦ ٨٧,٠٢٦ ١٩٦٤-١٩٥٠ 

١٩٦٥ 
١٩٦٦ 
١٩٦٧ 
١٩٦٨ 
١٩٦٩ 
١٩٧٠ 
١٩٧١ 

٣٤١,٦٤٣ 
٨,٦٥٢ 

١٣٦,٧٥٩ 
١٣,٦٩٦ 
٤,٢١٤ 
٨٠,٩١٠ 
١٥,٨٦٣ 

٥,٨٣٩ 
١٢,٢٠٠ 
٢٧,٥٧٢ 
٣٦,٨٥٦ 
٣٢,٠٨٦ 
٣١,٩٣٧ 
٦٤,٠٤٩ 

 ٢١٠,٥٣٩ ٦٠١,٧٧٣ المجموع
١٩٧٢ 
١٩٧٣ 
١٩٧٤ 
١٩٧٥ 

٣٧١,٠٠٤ 
٧٠٩,٢٥٩ 

٢,٠٣١,٢٥٠ 
٣,٦١٤,٨١٩ 

١٥٩,٦٤٦ 
٢١١,١٥٩ 
٣٢٩,٩٧١ 
٣٢٤,٢٣٩ 

 ١,٠٢٥,٠١٥ ٦,٧٢٦,٣٣٢ المجموع

 
لجـــدول نلحـــظ ان المبيعـــات العســـكرية االمريكيـــة للســـعودية لـــم تكـــن ذات شـــان كبيـــر ومـــن خـــالل ا

  ٨٧,٠٢٦,٠٠٠فقـــد بلـــغ مجمـــوع قيمـــة االتفاقـــات حـــوالي  ١٩٦٤وحتـــى  ١٩٥٠طـــوال الفتـــرة مـــن 
دوالر ، اال انهـا وبعـد تسـلم الملـك   ٧٥,٤٢٦,٠٠٠دوالر ، وبلغت قيمة المسلم منهـا فعـال حـوالي 

بيــة الســعودية ازدادت بشــكل واضــح فقــد بلغــت قيمــة االتفاقــات حــوالي فيصــل عــرش المملكــة العر 
، وبلغــت قيمــة مــا ســلم منهــا ١٩٧١و١٩٦٥دوالر ، فــي الفتــرة المحصــورة بــين   ٦٠١,٧٧٣,٠٠٠

دوالر ، اال انها وبعد االنسحاب البريطاني من الخليج العربي بعـد   ٢١٠,٥٣٩,٠٠٠فعال حوالي 
جـــم المبيعـــات العســـكرية األمريكيـــة الـــى الســـعودية حيـــث قفـــزت بشـــكل كبيـــر وازداد ح ١٩٧١عـــام 

دوالر ،   ٦,٧٢٦,٣٣٢,٠٠٠حـــوالي  ١٩٧٥حتـــى عـــام  ١٩٧٢بلغـــت قيمـــة االتفاقـــات مـــن عـــام 
 دوالر .   ١,٠٢٥,٠١٥ووصلت قيمة المسلم منها حوالي 

                                           
 Cordesman , op .cit , p.127) تم استقاء الجدول بتصرف من ١(
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اما الهـدف االقتصـادي وراء سياسـة مبيعـات األسـلحة الـى السـعودية ، فـيكمن فـي محاولـة         
امتصــاص جــزء كبيــر مــن العوائــد الماليــة النفطيــة الســعودية التــي تحققــت نتيجــة تصــحيح أســعار 

(، في اطار ما يسمى (اعادة تدوير الدوالرات)  ١٩٧٣النفط في عام 
25F

، والتـي تعنـي امتصـاص  )١
الــنفط والــدوالرات معــا ، عــن طريــق قبــول الســعوديين لخطــط التحــديث األمريكيــة وٕايهــامهم بوجــود 

معروف سـواء علـى المسـتوى الـداخلي او علـى المسـتوى الخـارجي السـيما اذا علمنـا ان  عدو غير
جميع الخطط السعودية لتحديث القوات المسـلحة فـي السـبعينات كانـت تسـتند الـى نتـائج الدراسـات 

كانـت مـن نتـائج  ١٩٧٠األمريكية وان معظم صفقات األسلحة المعقودة بـين الحكـومتين منـذ عـام 
ين في وزارة الدفاع األمريكية ، حيث دفع هذا الحال الى شراء أسـلحة متقدمـة ال توصيات مستشار 

(يستطيع السعوديين استخدامها دون خبراء او مستشارين     امريكان  
26F

٢(  . 

كمـــا تكمـــن اهميـــة سياســـة بيـــع األســـلحة الـــى الســـعودية فـــي معالجـــة مشـــكلة  موازنـــة ميـــزان       
ولذا فان الواليات المتحدة كانت  ١٩٧٣ط وخصوصًا بعد عام المدفوعات عقب ارتفاع أسعار النف

مسـتعدة لتجهيـز السـعودية باألســلحة التقليديـة التـي تطلبهــا ، وكـان الهـدف مـن ذلــك خلـق نـوع مــن 
(التوازن مع المبالغ التي تدفع لشراء النفط 

27F

، ولتوفير المال الـالزم لألبحـاث العسـكرية األمريكيـة  )٣
مريكية حيث كان هذا الجانب مهمـا جـدا خصوصـًا إذا علمنـا ان الحـرب وتطوير وسائل الدفاع األ

البــاردة بــين المعســكرين كانــت ال تــزال قائمــة ، وقــد حققــت الواليــات المتحــدة فــي هــذا الهــدف نســبة 
كبيــرة مــن النجــاح وهــذا واضــح مــن الشــهادة التــي أدلــى بهــا ســفير الواليــات المتحــدة  فــي الســعودية 

مــام اللجنــة الفرعيــة لمبيعــات األســلحة فــي الكــونغرس األمريكــي قــائال أ  J. Akinsجــيمس اكنــز 
((اذا نظرنــا الــى الواقــع مــن مفهــوم مــا أنفقنــاه علــى مشــترياتنا مــن البتــرول بالمقارنــة مــع مــا أنفقتــه 

(المانيا وفرنسا وٕايطاليا ، فإننا نكون قد حصلنا على اكثر من حقنا بكثير)) 
28F

٤(  . 

ه فـــان هنـــاك فائـــدة أخـــرى تجنيهـــا الواليـــات المتحـــدة مـــن مبيعاتهـــا وفضـــال عـــن الـــذي ذكرنـــا      
العســــكرية للســــعودية وهــــي تــــوفير فــــرص عمــــل آلالف العــــاملين فــــي قطــــاع الصــــناعة العســــكرية 

)
29F

وايضــا تهيئــة فــرص عمـــل داخــل الســعودية آلالف الخبـــراء والمستشــارين العســكريين االمريكـــان )٥

                                           
 . ٦٥لمصدر السابق ، ص ) النداوي ، ا١(
)٢ (Cordesman , op .cit , p.167 
)٣ (John copmplell, the super powers in the (Persian ) gulf region, p. 51   ، ؛ كليـر

 . ١٤١المصدر السابق ،  ص 
 .  ٤٣٥) الكونكرس االمريكي ، الخليج العربي ،المناقشات المستمرة ، ص ٤(
 . ١٣٢، ص  ) كلير ، المصدر السابق٥(
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(وخصوصا المتقاعدين من الخدمة 
30F

لغ مجموع الخبراء العسكريين العاملين في السـعودية ، وقد ب )١
(خبير فضًال عن عوائلهم  ١٥٠٠اكثر من  ١٩٧٥في سنة 

31F

٢(  . 

كمـا ان هنــاك فائــدة أخــرى تجنيهـا الواليــات المتحــدة مــن مبيعاتهـا العســكرية للســعودية وهــي        
ت شـركات امريكيـة فائدة شركاتها العاملة فـي هـذا المجـال حيـث عملـت فـي السـعودية اكثـر مـن سـ

،  Lockhhhdكبــرى ســواء علــى مســتوى التســليح او علــى مســتوى الخــدمات و أهمهــا لــو كهيــد  
ـــــروب   ـــــور ث ـــــون  Northropون ـــــدكس  Raytheon، ورايث ،   Afco،  و افكـــــو  Bendix، وبن

شــخص أمريكــي  ١٤١٦. وقــد اســتخدمت هــذه الشــركات اكثــر مــن  Vinnellوفنيــل كــديالك كــيج 
(ية للعمل في السعود

32F

٣(  . 

 

 :برامج تحديث القوات المسلحة السعودية 
 
 تحديث القوة الجوية والدفاع الجوي .-١

طلبـــــت الحكومـــــة الســـــعودية مـــــن اإلدارة األمريكيـــــة إرســـــال فريـــــق مســـــح  ١٩٦٣منـــــذ عـــــام       
متخصــص فــي الــدفاع الجــوي لدراســة احتياجــات المملكــة لنظــام دفــاع جــوي حــديث ، ومــع نهايــة 

كـانون الثـاني ٢٠لمسح ، وتم تقديم توصيات الفريق إلـى الحكومـة السـعودية فـي تم إنجاز ا١٩٦٣
طائرة أسرع من الصوت ، اما من  ٣٦ونصت هذه التوصيات على ان المملكة تحتاج الى ١٩٦٤

جــو وشــبكة رادار دفــاع  جــوي  -، وصــواريخ ارض F-104او لوكهيــد    F.5طــراز نــور ثــروب 
)
33F

٤( . 
يكية التوصية التي قـدمها فريـق المسـح المـذكور ، علـى الـرغم مـن رغبـة لم تنفذ الحكومة األمر     

الحكومـــة الســـعودية ، والســـبب فـــي ذلـــك هـــو ان بريطانيـــا فـــي هـــذه الفتـــرة كانـــت تعـــاني مـــن ازمـــة 
اقتصـــادية كبيـــرة حالـــت دون تطويرهـــا ألســـلحتها الجويـــة ممـــا دفـــع الحكومـــة البريطانيـــة الـــى شـــراء 

                                           
)١(  Odah, op . cit , p .244.       
 .    ٢٦٩) سالمة ، المصدر السابق ، ص ٢(
؛ سـالمة ، المصـدر السـابق ،  ص   ٤٥٩) الكونكرس االمريكي ، الخلـيج العربـي ،المناقشـات المسـتمرة ، ص٣(

٢٦٩ . 
)٤ (David long , the united state and Sudia Arabia : ambivalent Allies (London, 

westiview press 1985)p 45 ; Cordesman , op . cit , p 124 .                                    
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(مليون دوالر ٧٢٥مة األمريكية بقي   F.111طائرات 
34F

،  ولغرض تعويض مشترياتها (بريطانيا) )١
 ١٩٦٥مــن الســالح توصــلت الواليــات المتحــدة وبريطانيــا والســعودية الــى اتفاقيــة ثالثيــة فــي ايلــول

(مليـــون دوالر  ٤٠٠بقيمـــة 
35F

طـــائرة مقاتلـــة نـــوع  ٤٩، نصـــت علـــى ان تـــوفر بريطانيـــا للســـعودية  )٢
واتصـــــال ، واعـــــداد برنـــــامج ، لتـــــدريب القـــــوات الســـــعودية  )   ومعـــــدات رادار Ligtingاليتنـــــغ (

ـــوفر الواليـــات  ٢٨٤وصـــيانة المعـــدات العســـكرية ، أمـــده خمـــس ســـنوات بقيمـــة  مليـــون دوالر ، وت
(مليــون دوالر  ١٢٦هــوك  ) بكلفـة  Hawkجــو نـوع(  -) صـاروخ ارض ١٥٠المتحـدة (

36F

، أي  )٣
م الــى الســعودية . وقــد تــم تســليم هــذه بمعنــى اخــر ان بريطانيــا اشــترت أســلحة احــدث وباعــت األقــد

 )37F٤(.١٩٦٦األسلحة الى السعودية في عام 
أمريكــي هــذا لــم يكــن ناجحــا فقــد اخفــق إخفاقــا تامــًا ولــم  -ثبــت ان نظــام الــدفاع الجــوي االنكلــو    

يســتطع ان يفعــل شــيء ضــد الطــائرات المصــرية التــي قامــت بضــرب المنــاطق الحدوديــة الســعودية 
فمــثال ان مقــاتالت (اليتنــغ)التي جــرى تزويــد الســعودية  )38F٥( ١٩٦٧و ١٩٦٦مــع الــيمن فــي عــامي 

بهــا لــم يكــن لهــا المــدى المطلــوب لتغطيــة أراضــي الســعودية ، حيــث انهــا صــممت وفقــا لظــروف 
بريطانيا الجغرافية ، ثم ان مدة تحليقها كانت محـدودة وال تصـلح عمليـا لالسـتخدام بوصـفها طـائرة 

ذلك كانت هذه الطائرات معقدة جدا من حيث القيادة والخدمات الفنية لإلسناد البري ، عالوة على 
علــى الســواء ،لهــذا اضــطرت الحكومــة الســعودية الــى اســتئجار طيــارين إنكليــز للتحليــق علــى هــذه 
الطـــائرات ، كمـــا اتضـــح ان نمـــاذج الصـــواريخ اإلنكليزيـــة غيـــر موفقـــة ، امـــا الصـــواريخ األمريكيـــة 

ــــم تزويــــد الســــعود ــــة لالســــتعمال مــــع الــــرادارات اإلنكليزيــــة (هــــوك) والتــــي ت ــــم تكــــن مؤهل ية بهــــا فل
(المخصصة للدفاع الجوي 

39F

٦( . 
امريكـــي هـــذا كـــان الهـــدف منـــه هـــو  -إذن نســـتطيع القـــول بـــان نظـــام الـــدفاع الجـــوي االنكلـــو     

استراتيجي ، أي تقوية الدفاع الجوي البريطاني ، وٕانقاذه من أزمته ، ولم يكن الهدف  -اقتصادي 
تطوير كفاءة القوات السعودية ، والدليل على ذلك هو ان هذا النظام يحتاج الى فنيين وخبراء منه 

لتشغيله ، وكذلك يحتاج الى وقت طويل لصيانته، كما ان معدات هذا النظام فشـلت عنـد تطبيقهـا 
                                           

) ادوارد ريــس ، التوســع األمريكــي عســكريًا وسياســيًا فــي الخلــيج  ،ترجمــة موفــق الــدليمي (موســكو ، دار التقــدم ١(
 . ٢٠٧-٢٠٦) ص ص ١٩٨٩

 . ١٩٢ ) سافران ، المصدر السابق ، ص٢(
 ؛  ٤٨٦) الكونكرس االمريكي ، الخليج العربي : المناقشات المستمرة بشان مبيعات االسلحة ، ص ٣(

 long , The United States  And Saudi Arabia, p. 45 
)٤ (Antony samsopson the arms bazaar : the companies , the brides, from vickers to 

Locked (London cornet books 1983) p 334  
 . ١٩٣) سافران ، المصدر السابق ، ص ٥(
 . ٢٠٩-٢٠٨) ريس ، المصدر السابق ، ص ص ٦(
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واقعيـــا علـــى األراضـــي واألجـــواء الســـعودية ، فضـــال عـــن كونـــه ســـالح قـــديم ال يـــتالءم والتطـــورات 
بيرة التي حصلت في منظومات الدفاع الجـوي العالميـة حينـذاك .والشـيء الوحيـد الـذي حصـلت الك

عليــة الســعودية مــن هــذا النظــام هــو انــه وضــع األســس األولــى لتحــديث الــدفاع الجــوي الســعودي ، 
وقدمت للسعودية خبرة التعرف على الطائرات والرادارات والصواريخ الحديثة ، علـى الـرغم مـن انـه 

(يصلح للدفاع الجوي المضاد  لم يكن
40F

١(. 
أيضــا تــم توقيــع عقــد خــاص لشــراء اول خمــس طــائرات نقــل نــوع  هيــرو  ١٩٦٥وفــي عــام       
طائرة ، بغية تسهيل إمداد القوات الملكية اليمنية ، ولتوفير قدرة لنقل  ١٤من مجموع  ١٣٠كليس 

(القوات والمعدات الى أية منطقة تحدث فيها مشكالت 
41F

٢( . 
طلبـــت الحكومـــة الســـعودية مـــن اإلدارة األمريكيـــة تجهيزهـــا ببعثـــة عســـكرية  ١٩٧٠ي عـــام وفـــ     

(لتقـــيم احتياجـــات القـــوات المســـلحة الســـعودية 
42F

، وفعـــال وصـــلت البعثـــة العســـكرية برئاســـة اللـــواء  )٣
  T.37و  F.86وأوصــت ، بمــا يتعلــق بــالقوة الجويــة ، بــإخراج طــائرات    O,A,Leahyليهــي

(من الخدمة تماما.
43F

٤(  
تحررت السـعودية مـن الكـوابح الماليـة حيـث ازداد الـدخل  ١٩٧١في الفترة التي أعقبت عام       

 ١٩٧٣-١٩٧١% بــين ٥٣ثــم بمعــدل زيــادة  ١٩٧١% خــالل الســنة الماليــة ٦٩الســعودي بنســبة 
)
44F

(، فضال عن ان السعودية دخلت في هذه الفترة بنوع من سباق التسلح  مع دول المنطقة  )٥
45F

٦(  ،
لتحــديث قواتهــا المســلحة ، ففــي مــا يتعلــق  ١٩٧٣و ١٩٧٠بــدأت بمحاولــة جــادة بــين عــامين لهــذا 

  F.5Eطـائرة ٢٠بيعهـا  ١٩٧١ايـار  ٢٩بالقوة الجوية فقد طلبت من الواليات المتحدة رسميا في 
للتـــدريب ، وكـــان هـــذا الطلـــب يتضـــمن أيضـــا المعـــدات الالزمـــة واألدوات   F.5Bوكـــذلك طـــائرة 

مليـــون دوالر ، وقـــد تمـــت هـــذه الصـــفقة فـــي حزيـــران  ١٧١اص للتـــدريب بكلفـــة االحتياطيـــة، وأشـــخ
١٩٧١ )46F٧( . 

للســعودية أعطــى القــوة الجويــة الســعودية وضــعا افضــل ، وادى ايضــا  F.5ان بيــع الطــائرات     
الــى إســتقدام كــادر اكبــر مــن القــوة الجويــة األمريكيــة والمتقاعــدين األمريكــان فــي الســعودية ، حيــث 

                                           
)١. (Odah, op . cit , p . 230  
  .              ١٩٣) سافران ، المصدر السابق ، ص ٢(
)٣. (Odah, op . cit , p . 238 
 .  ١٩٦) سافران ، المصدر السابق ، ص٤(
 . ١٩٥ه ، ص ) المصدر نفس٥(
)٦. (Noyes, op.cit, p. 37 
 . ٢١٢) ريس ، المصدر السابق ، ص ٧(
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فردا وكذلك تم توسيع الفريق االستشاري الفني الى  ٢٥٠ة التدريبية العسكرية لتشمل توسعت البعث
(اكثر من السابق 

47F

١( . 

وافقــت الواليــات  ١٩٧٣بقــي االهتمــام بــالقوة الجويــة متواصــال علــى طــول الخــط ، ففــي أيــار     
الموافقــة  . وقــد لقيــت هــذه F.4المتحــدة األمريكيــة مــن حيــث المبــدأ علــى بيــع الســعودية طــائرات 

معارضــة قويــة جــدا مــن الجماعــات المؤيــدة للكيــان الصــهيوني فــي الواليــات المتحــدة ، ورغــم تأكيــد 
وزارة الخارجية األمريكيـة بـان ايـة مبيعـات عسـكرية الـى السـعودية سـوف تأخـذ فـي االعتبـار تمامـا 

(السياسـة األمريكيـة القديمــة العهـد القائمـة علــى ضـمان أمـن الكيــان الصـهيوني 
48F

اال ان الموافقــة ، )٢
لها قدرة هجومية كافية تثير مخاوف الكيـان الصـهيوني فـي حـال   F.4ألغيت بسبب ان الطائرات 

(استخدامها ضده 
49F

، وهذا يخالف الـنهج السياسـي للواليـات المتحـدة األمريكيـة القـائم علـى تسـليح  )٣
 االقطـارخـط اول و دول (الشرق األوسط ) ، والذي يبنى علـى ان يكـون تسـليح الكيـان الصـهيوني 

(العربية خط ثاني  
50F

٤( . 

طلبـــت الحكومــة الســـعودية مجــددا المســـاعدة مــن اإلدارة األمريكيـــة  ١٩٧٣وفــي كــانون االول     
لتحديث قواتها الجوية وقد وافقت وزارة الدفاع األمريكية واقترحت القيام بدراسة شـاملة لالحتياجـات 

ه عشــر ســنوات ، وقــد وافــق الســعوديون علــى هــذا والمتطلبــات الدفاعيــة الســعودية وفــق برنــامج أمــد
(المقترح اال انهم اسـتثنوا الحـرس الـوطني الـذي كـان يخضـع لدراسـة أمريكيـة مسـتقلة 

51F

، والغريـب  )٥
في هذا الطلب السعودي انه جاء في وقت الحظر النفطي   ويفسر هـذا الحـال ان السـعودية ربمـا 

ــا-لجــأت الــى الحظــر النفطــي مكرهــة الضــغط العربــي وحفاظــا علــى مــاء الوجــه بســبب -كمــا ذكرن
 وليس نتيجة اختيارها الحر.

وبناًء على الطلب السـعودي هـذا قامـت الواليـات المتحـدة األمريكيـة بإرسـال بعثـة تكونـت مـن      
، واكملـــت  ١٩٧٤رجــال للقيــام بدراســـة ميدانيــة شــاملة فـــي شــهري نيســان وحزيـــران مــن العــام  ٤٥

، ولــم يقتصـر التقريــر علــى القــوة الجويــة ، علــى  ١٩٧٤ن األول إعـداد تقريرهــا بحلــول شــهر تشــري

                                           
)١ . (Odah, op . cit , p244 
)٢ . (Long , the United States and the Sudia Arabia, p. 48 
)٣ . (Cordesman , op .cit , p206 
ديين لطلبهم هذا ، اال ان هذا الكالم هو عدم متابعة السعو F.4) ذكر ان سبب عدم اعطاء السعوديين طائرات ٤(

ثــم تعــززت هــذه الرغبـة فــي حــرب االســتنزاف  ١٩٦٧غيـر دقيــق حيــث ان السـعوديين اظهــروا اهتمــام بهــا منـذ 
)بــين مصــر والكيــان الصــهيوني ، وحــرب فيتنــام ثــم تعمقــت اكثــر عنــد شــراء الشــاه لهــا فــي ١٩٧٠-١٩٦٩(

 . ١٥٧: المناقشات ، ص ،انظر الكونغرس االمريكي ، الخليج العربي ١٩٧٣
)٥. (Odah, op . cit , p.252 
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(الــرغم مــن تركيــزه عليهــا ، وانمــا شــمل القــوات المســلحة بشــكل عــام 
52F

.وقــد خرجــت البعثــة بتقيــيم  )١
مفاده انه لم يكن هناك خطر يـذكر لتعـرض المملكـة لغـزو مسـتقبلي مـن جيرانهـا او مـن الـداخل ، 

وصـــياتها ازاء الطـــوارئ غيـــر المتوقعـــة ، ومـــن الجـــدير بالـــذكر اال انهـــا مـــن ناحيـــة ثانيـــة قـــدمت ت
ولغرض تسويق االسلحة والمعدات وبكميات كبيـرة الـى السـعودية ، فـان التقريـر احتـوى علـى اثـارة 

(مخاوف السعودية من العراق ، وان واحدًا من التهديدات الرئيسة هو (التهديد العراقـي) 
53F

، ورغـم  )٢
وهـــو تســـويق  -كمـــا ذكرنـــا–ء ، اال ان الغـــرض كـــان واضـــحًا منـــه عـــدم وجـــود اســـاس لهـــذا االدعـــا

االسـلحة الـى دول المنطقـة وبشـكل خــاص الـى السـعودية عـن طريــق ايهامهـا بوجـود عـدو يتــربص 
علـى الحــدود . وفيمــا يتعلــق بـالقوة الجويــة فقــد أوصــى التقريــر بتطـوير قــوة الطــائرات العموديــة مــع 

(ســرب خــاص بــالهجوم ســربين مــن طــائرات االنقضــاض العموديــة و 
54F

طــائرة  ٤٤٠واوصــى بشــراء  )٣
ومنظومــات صــواريخ نــوع   Tawســمتية خــالل عشــرة ســنوات ، ومنظومــات اطــالق صــواريخ تــاو 

، ومنظومــات صــواريخ هــوك التــي تــم التعاقــد عليهــا  Red Eyesوريــد أيــز  Dragonدراغــون 
(مباشرة مع شركة رايثيون 

55F

٤(. 

الـى السـعودية   F -  5Eاتفاقيـة اخـرى لبيـع طـائرات  تـم توقيـع ١٩٧٥وفـي كـانون الثـاني      
(مليــون دوالر  ٧٥٠بقيمــة 

56F

حيــث انهــا تحمــل ميــزة نظــام هجــوم  F-5وهــي نــوع محســن لطــائرات  )٥
(االعتراضــية  F-5ارضــي فضــال عــن مواصــفات طــائرة 

57F

، وتــم إكمــال الصــفقة علــى الــرغم مــن  )٦
 الصهيوني داخل الواليات المتحدة .االعتراضات الكثيرة من قبل الجماعات المؤيدة للكيان 

                                           
)١ . (Washington post , 9.10.1974 
. للتفاصيل حول اهم (التهديدات) راجع تاهنين ،  ١٩٨-١٩٧) سافران ، المصدر السابق ، ص ص ٢(

 المصدر السابق .   
)٣ (Washington post , 7.11.1974 
 .١٩٨) سافران ، المصدر السابق ، ص ٤(
 .٤٨٧) الكونغرس االمريكي ، الخليج العربي :  المناقشات المستمرة  ، ص ٥(
 .  ٤٩١) المصدر نفسه ، ص ٦(
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 -تحديث القوة البحرية : -٢

عن قرارهـا القاضـي بسـحب قواتهـا المسـلحة فـي الخلـيج  ١٩٦٨أدى إعالن بريطانيا في عام      
لــ (مبـدأ نيكسـون) إلـى جعـل اإلدارة األمريكيـة تعمـل  ١٩٦٩العربي ، وتبني الواليات المتحدة عام 

ة العسكرية اإليرانية والسعودية لغرض توكيل الدور لهاتين القـوتين للقيـام بسرعة كبيرة في بناء القو 
تحركــت الواليــات المتحــدة وقامــت  ١٩٦٨،ففــي نيســان  )58F١( الخلــيج العربــي ) فــي الشــرطيبمهــام (

(بناًء على اتفاق مع الحكومة السعودية، بمسح مبدئي لمتطلبات توسيع البحرية السعودية 
59F

واقامة )٢
حيث كانت االستجابة لهـذا الطلـب وصـول فريـق مـن ثـالث أشـخاص مـن رجـال قوة بحرية قوية ، 
حيــث أوصــت هــذه الدراســة  ١٩٦٩، وقــد انهــى الفريــق دراســته فــي شــباط  ١٩٦٨البحريــة فــي آب 

(بإقامــة قاعــدتين بحــريتين فــي جــدة وجبيــل
60F

، وكــذلك إقامــة مقــر قيــادة فــي العاصــمة (الريــاض) ،  )•
السـعودية الـى سـت سـفن لكـل قاعـدة ، وبرنـامج تـدريب امـده كما أوضـحت الدراسـة حاجـة البحريـة 

(سنوات ١٠
61F

٣( . 

طلبــت الحكومــة الســعودية مــن اإلدارة األمريكيــة المســاعدة  ١٩٧٢وفــي كــانون الثــاني عــام       
لغرض تحديث القوة البحرية السعودية ، وبناًء على هـذا الطلـب تـم تشـكيل فريـق دراسـة   سـعودي 

ي عملــــه أصــــال علــــى الدراســــة التــــي قامــــت بهــــا البحريــــة األمريكيــــة أمريكــــي مشــــترك اســــتند فــــ -
حيـــث أوصـــى  الفريـــق بتوســـيع البحريـــة  ١٩٦٨بخصـــوص متطلبـــات البحريـــة الســـعودية فـــي عـــام 

(الســعودية وزيــادة عــدد الســفن ، واعــادة تقيــيم منــاهج التــدريب
62F

. ووفقــا لهــذه التوصــيات تــم التوقيــع )٤
تـنص علـى زيـادة السـفن البحريـة السـعودية الـى  ١٩٧٢ط أمريكية فـي شـبا -على اتفاقية سعودية 
طــن لحمــل  ٣٠٠طــن تحمــل صــواريخ موجهــة وتســع ســفن دوريــه زنــة  ٧٠٠اربــع ســفن دوريــة زنــة 

) وثمانيـة زوارق صـغيرة اخـرى ، msc-322صواريخ موجهـة و أربـع سـفن تفتـيش سـاحلية طـراز (
ومـدافع رمـي ).    harpoon( بحـر مـن طـراز هـاربون ، -وكذلك شراء السعودية لصواريخ بحر 

                                           
 .٢١١) ريس  ، المصدر السابق ، ص ١(
 .١٢٩) كلير ، المصدر السابق  ، ص ٢(
 ) جبيل ميناء ساحلي على الخليج العربي يقع شمالي القطيف . •(
)٣   (Alvin Cottrell , the (Persian ) gulf state ( Baltimore , Johns Kins university press, 

 1980) ,p. 144 .  
)٤ (M.E.S.S., Billy  L. Dycus and Joseph A .Fiorillo , An investion of the scope 

purpose and effects of united states foreign military sales to Sudia Arabia , 
presented to the faculty of the school of system and logistics of the air force 
institute of Technology , air university, degree of master of science in logistics      

Management, film 23,p. 174 
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ــــار  ــــدات مــــن طــــراز ( ٧٦ســــريعة عي ــــم وطربي ــــاإلطالق مــــن طــــراز mk-46مل ) وانظمــــة تحكــــم ب
)mk92) ورادارات بحث أرضية من طراز (AN/SPS ()

63F

١(. 

توصــلت الواليـات المتحــدة والسـعودية الــى اتفـاق يــنص علــى  ١٩٧٣وبدايـة  ١٩٧٢وفـي نهايــة    
، اال ان التوقيع الرسمي لهذه االتفاقيـة ١٩٧٢ق عليها في شباط تعديل خطة التوسع البحري المتف

(١٩٧٤وتــم التوقيــع عليهــا أخيــرا فــي نيســان ) 64F٢( ١٩٧٣تأجــل بســبب حــرب تشــرين األول 
65F

حيــث ) ٣
(تضمن برنامج أمده عشرة سنوات لتحديث البحرية السعودية 

66F

، وقد تضمن هذا البرنـامج تـدريب ) ٤
كاديميـة بحريـة فـي السـعودية ، وتوسـيع المنشـآت البحريـة الصـغيرة القوة البحرية السـعودية واقامـة أ
(فـي راس تنــورة والـدمام وينبــع 

67F

طــائرات  ٦زورق و ٥٠وزيــادة عـدد زوارق البحريــة السـعودية الــى ) ٥
مليون دوالر ٤٥٠مركب صغير بكلفة تجاوزت  ٢٦طائرة دورية و ١٥كاسحات الغام و  ٤إنزال و

)
68F

(١٩٧٥في عام ) ٦
69F

(واعد البحرية في جدة واقامة الق) ٧
70F

وفي جبيل ومركز تدريب في جبيل أيضا ) ٨
)
71F

٩ (. 

قامــت بعثـة أمريكيـة مســتقلة بتطـوير برنـامج لتحــديث البحريـة الســعودية ،  ١٩٧٤وفـي نهايـة      
وقد هدف البرنامج الى أيجاد قوة بحرية سعودية مدربة وقادرة على تشغيل المعدات الحربية بشكل 

ـــ ـــتم تقـــديم كامـــل ودون الحاجـــة ال ى مســـاعدة مـــن المشـــغلين األجانـــب ، وشـــملت المعـــدات التـــي ي
 ٤طـــن وتحمـــل صـــواريخ موجهـــة ، و ٣٠٠التوصـــية بشـــأن شـــرائها تســـعة زوارق حربيـــة ذات زنـــة 

                                           
)١ . (Cordesman, op. cit, p.174. 
)٢ (Ibid. 
 .١٩٦) سافران ، المصدر السابق ،ص٣(
 Cottrell, the (Persian) Gulf states ,p.144؛  ٢١٢) ريس ، المصدر السابق ، ص٤(
)٥. (Cordesman , op.cit, p.174. 
مليـــون دوالر اال انهـــا اخـــذت تـــزداد الـــى ان  ١٥٠) ان الكلفـــة االصـــلية لهـــذا البرنـــامج وحســـب االتفـــاق كانـــت ٦(

والسـبب فـي ذلـك هـو ان السـعوديين لـم يعترضـوا علـى اي رأي  ١٩٧٧دوالر فـي عـام مليون  ٢٧١وصلت الى 
 .Holden and johns ,op.cit,p.361يطرحه االمريكان بهذا الخصوص ،

)٧ (M.E.S.S ,Dycus and Fiorillo, op.cit,p.361. 
فــي البحــر المتوســط ) ان اقامــة القاعــدة البحريــة فــي جــدة قــد صــمم ليكــون محطــة لالســطول االمريكــي الســادس ٨(

عند الحاجة حيث فاقت تكاليف انشاء هذه القاعدة على سبيل المثال تكاليف البرنامج ، المتفق عليه في نيسان 
مليـون دوالر مقسـمة كـاالتي : مـواد منقولـة  ٥٤١كلها، فقد قدرت قيمة بناء هذه القاعدة بما يزيـد علـى   ١٩٧٤
دوالر وصـب وتسـييج االرض   ١٤٢,٧٨٠,٠٠٠عن الساحل  دوالر ، تسهيالت بعيدة  ٢١,٢٧٩,٧٢٠وادوات 
 دوالر ،  ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠مليون دوالر ، وتسهيالت ساحلية  ٢٧,٦٥٣,٠٠٠والتوسع 

     .M.E.S.S. ,Dycus and Fiorillo, op. Cit, p.175. 
)٩ (lbid. 
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مراكب بحرية اخرى اصغر ، فضًال عن مركب  ٨) ، وMSC-332كاسحات الغام ساحلية نوع (
وصـــفها مالجـــئ وقـــت الضـــرورة فضـــًال عـــن إرســـاء خـــدمي وأخـــر ألـــي ، وزوارق كبيـــرة تســـتخدم ب

مليـــون دوالر ، فقـــد كـــان مـــن المقـــرر ان يـــتم بنـــاء المنشـــآت  ٩٤٤المعـــدات التـــي قـــدرت قيمتهـــا بــــ
والمرافق التي تنصب في اعمـاق الميـاه لمينـائي جبيـل وجـدة ، فضـًال عـن منشـآت أحـواض السـفن 

() بليون دوالر ١,٧ريبية مقدارها (وارصفتها وخدمات الصيانة واإلدارة والمقرات البحرية بكلفة تق
72F

١ ( 
. 

  :  تحديث القوات البرية-٣

 أ. القوات البرية النظامية .
طلبت السعودية مساعدة فريق من وحدات الهندسة العسكرية  ١٩٦٤في وقت مبكر من عام      

لبنـاء منشـآت عسـكرية ودراسـة احتياجـات القـوات  U.S. Corps of Engineers األمريكيـة 
(حة الســــعودية المســـل

73F

كــــان الفريـــق قــــد اقـــام بشــــكل دائـــم فــــي  ١٩٦٤. وبحلـــول منتصــــف عـــام  ) ٢
(السعودية 

74F

 ٥وتم توقيع اتفاقية بين الحكومة السعودية ووحدات الهندسة العسكرية األمريكية فـي ) ٣
ـــران  ـــة بوضـــع  ) 75F٤( ١٩٦٥حزي ـــة تقـــوم وحـــدات الهندســـة العســـكرية األمريكي وبموجـــب هـــذه االتفاقي

(علــى إقامــة ثالثــة معســكرات كبيــرة  الخطــط وتشــرف
76F

وقعــت الحكومــة  ١٩٦٦أيلــول ١٧. وفــي ) ٥
يون دوالر ـــــمل ١٤٧ها ــــاألمريكيـة بلغـت قيمتالسعودية اتفاقية أخرى مع وحدات الهندسة العسكرية 

                                         ات ،ـها خدمــــدم بوصفــتق

                                           
 .١٩٩) سافران ، المصدر السابق ، ص ١(
) علــى الجانــب العســكري فقــط وانمــا علــى C . O.Eالمريكيــة () لــم يقتصــر دور وحــدات الهندســة العســكرية ا٢(

الجانب المدني ايضًا فقد قامت هذه الوحدات مثًال بإنشاء محطة التلفزيون في السعودية ، (الكونغرس االمريكي 
 ١٧,٥مليـــون دوالر ومشـــروع المـــاء بقيمـــة  ٤٢,٥) بقيمـــة ٤٣٩، الخلـــيج العربـــي : المناقشـــات المســـتمرة ، ص 

 .  M..E.S.S ,Dycus and Fiorillo, op. Cit, p2،  ١٩٧٥ر قبل نهاية مليون دوال
)٣ (Odah ,Op.Cit,P..231  
 .١٢٩) كلير ، المصدر السابق ، ص ٤(
مـــن قبـــل االميـــر ســـلطان وزيـــر الـــدفاع  ١٩٦٤) كـــان قـــد اعلـــن عـــن انشـــاء هـــذه المعســـكرات فـــي كـــانون االول ٥(

خمـيس مشـيط قـرب الحـدود اليمنيـة واخـرى فـي تبـوك قـرب ) فـي ١٩٣السعودي (سافران،المصـدر السـابق ، ص
الحدود االردنية والثالث فـي حفـر البـاطن قـرب الحـدود العراقيـة وهـو مـا يسـمى بمدينـة خالـد العسـكرية وقـد انجـز 

ـــة  ١٩٧١االول فـــي  ـــة  ١٩٧٣مليـــون دوالر ، واكمـــل الثـــاني فـــي  ٨١,٤بكلف   مليـــون دوالر    ( ٨١بكلف

Cordesman,op,cit.p.28(  بليون دوالر ، ٧,٨بكلفة  ١٩٨٥وانجز الثالث في عام 
 Odah , op.cit, p.231.  

 



 

 ١٩٢ 

 الفصل الخامس 

العســـكرية األمريكيـــة علـــى برنـــامج أمـــده خمســـة   ةــــــالهندسوحـــدة  رافـــــاشوقـــد نـــص االتفـــاق علـــى 
(وٕادخال نظام صيانة لتحسين النقل العسكريلتجهيز الشاحنات واألدوات  سنوات

77F

١(.  
تـــم التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة بـــين وزيـــر الـــدفاع األمريكـــي روبـــرت  ١٩٦٧وفـــي تشـــرين األول        
وبـين وزيـر الـدفاع والطيـران السـعودي االميـر سـلطان ، هـدفها تحـديث R.Mcnamara مكنمـارا 

(الجــيش الســعودي 
78F

ان هــذه االتفاقيــة اقتصــرت علــى اإلدامــة والصــيانة وتــوفير قطــع غيــار ، إال ) ٢
(للسيارات والشاحنات وتجديد نظام سوقيات الجيش السعودي 

79F

، والسبب في اقتصارها على ذلك ) ٣
هو تجنب إثارة الكيان الصهيوني والجماعات المؤيدة له فـي الواليـات المتحـدة  التـي تعـارض بنـاء 

ت الســعودية نفســها غيــر معتمــدة علــى شــحنات األســلحة األمريكيــة اي جــيش عربــي ، لــذلك وجــد
(بشكل كامل ، فقد لجأت الى مصادر اخرى السيما فرنسا

80F

٤ (. 
ان اول محاولـــة مهمـــة لتحـــديث القـــوات المســـلحة بشـــكل عـــام والقـــوات البريـــة بشـــكل خـــاص      

ببعثــة عســكرية ، عنــدما طلبــت الســعودية مــن الواليــات المتحــدة تجهيزهــا  ١٩٧٠دشــنت فــي عــام 
للوقوف على احتياجات القوات المسلحة السعودية ، وفعـًال وصـلت البعثـة العسـكرية برئاسـة اللـواء 

وكــان يبــدو مــن خــالل مــا اصــبح معروفــًا علنــًا عــن البعثــة ان الســعوديين  -كمــا ذكرنــا  -ليهــي 
شـــيك مـــن طلبوهـــا لتكـــرس نفســـها لدراســـة مشـــكالت الـــدفاع الناجمـــة عـــن انســـحاب البريطـــانيين الو 

الخلـــيج العربـــي ومـــن القضـــايا التنظيميـــة المختلفـــة ، بيـــد انهـــا أعفيـــت مـــن مســـؤولية قـــوات األمـــن 
الــداخلي وخصوصــًا الحــرس الــوطني بســبب إصــرار الســعودية علــى إبقــاء الحــرس الــوطني وأجهــزة 

(األمـن مســتقلة عـن القــوات المســلحة النظاميـة فــي كــل شـيء 
81F

. ويبــدو ان ذلــك يعـود الــى اعتقــاد ) ٥
لحكام في السعودية ان التغيرات والتحديث في الحرس الوطني، والذي تقتصر مهمته على حماية ا

الســلطة والمنشــآت النفطيــة ، ممكــن ان تــؤدي الــى تســرب األفكــار الثوريــة اليــه ويصــعب الســيطرة 
عليــه فيمــا بعــد ، لــذلك كــان اعتقــاد الحكــام فــي الســعودية بــان يبقــى الحــرس الــوطني علــى نظامــه 

 . السابق

أوصــت بعثــة ليهــي بعــد دراســة طويلــة بتطــوير برنــامج دفــاعي شــامل أمــده خمــس ســنوات ،       
واعـــادة تنظـــيم وزارة الـــدفاع والطيـــران ، ووضـــع القـــوتين البحريـــة والجويـــة بـــنفس مســـتوى الجـــيش 

                                           
)١. (Cordesman ,op.cit.p.128 ١٢٩؛ كلير ، المصدر السابق ، ص. 
)٢ . (Odah ,op.cit,p.245    
)٣ . ( Cordesman , op.cit.p.130  
)٤ . (lbid , p.135  
 .١٩٥) سافران ، المصدر السابق ، ص٥(
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(ومعادلتهمــــا واعــــداد برنــــامج لتوســــيع وتحــــديث القــــوات المســــلحة بشــــكل عــــام 
82F

.اال ان الحكومــــة ) ١
لــم تطبــق النتــائج والخطــط التــي رســمتها البعثــة بشــكل كامــل اال إنهــا عــدت األســاس فــي  الســعودية

(التخطيط المستقبلي لخطط التحديث العسكري السعودي في السبعينات 
83F

٢ (. 

قـــام األميـــر ســـلطان بـــن عبـــد العزيـــز بزيـــارة رســـمية الـــى الواليـــات  ١٩٧٢حزيـــران  ١٣وفـــي       
ؤولين هنــاك كــان أهمهــم وزيــر الــدفاع وقائــد ســالح البحريــة المتحــدة ، حيــث التقــى مــع كبــار المســ

ووكيـــل وزارة الـــدفاع وقائـــد ســـالح الجـــو ، وفـــي اليـــوم التـــالي التقـــى مـــع وزيـــر الخارجيـــة ومســـاعده 
لشؤون ( الشرق األوسـط) وجنـوب شـرق آسـيا ، وكـان الهـدف مـن هـذا اللقـاء هـو التباحـث لغـرض 

وفعـــًال تـــم  ،)84F٣( ١٩٧٢لتعجيـــل بتنفيـــذ اتفـــاق شـــباط شـــراء بعـــض األســـلحة الحديثـــة والصـــواريخ ، وا
(مليون دوالر تضمن بيع أسلحة ومعدات وخدمات بنـاء وتـدريب  ٢٧٧توقيع عقد جديد بقيمة 

85F

٤ ( ،
األمريكيــة  Copes engineersوفــي نفــس العــام تــم توســيع هــذا العقــد مــع شــركة كــوبس انجيــرز 

ًا مــن زوارق خفــر الســواحل لحســاب وزارة زورقــ ٢٢لتزويــدهم بنظــام إســناد تعبــوي للجــيش وكــذلك بـــ
(الداخلية 

86F

٥ (. 

وعندما انتهى اجل االتفاقية التي كانت قـد عقـدت بـين وزيـر الـدفاع األمريكـي ووزيـر الـدفاع       
مــــن وحــــدات  ١٩٧٢، طلبــــت الســــعودية فــــي عــــام ١٩٦٧والطيــــران الســــعودي فــــي تشــــرين األول 

  م النظـــام الســـوقي (اللوجســـتي) للجـــيش الســـعودي الهندســـة العســـكرية األمريكيـــة تنفيـــذ برنـــامج لـــدع
(وتســليحه بأســلحة حديثــة 

87F

. وقــد اتجــه القســم األعظــم مــن مبيعــات األســلحة بموجــب طلــب عــام ) ٦
الى القوات البرية وجزء منه الى الحـرس الـوطني السـعودي ، وصـنف المدفعيـة السـعودية   ١٩٧٢

مليـون دوالر فـي  ٥٠سلحة األمريكية مـن ، حيث ارتفعت مشتريات القوات البرية السعودية من األ
 ١٩٧٥مليــار فــي  ١,٣وزاد هــذا الــرقم الــى  ١٩٧٣مليــون دوالر فــي عــام  ٣٠٠الــى  ١٩٧١عــام 

ووفقـــًا لهـــذا الطلـــب الســـعودي ، والـــذي تـــم أيضـــا وفقـــًا لدراســـة قـــدمتها وحـــدات الهندســـة العســـكرية 
( االتية   األمريكية ، طلبت السعودية االسلحة والمعدات العسكرية     

88F

٧ ( : 

                                           
 .Odah ,op.cit,p.241   لتفاصيل حول اهم توصيات بعثة ليهي راجع ) ل١(
)٢ (Long , the united states and Saudia Arabia ,p.54 . 
 .١١٨٦،ص١٩٧٢يونيو  -مايو -ابريل  ]العالم العربي[) سجل ٣(
)٤ (Odah  ,op.cit,p.243. 
 .١٩٦) سافران ، المصدر السابق ،ص٥(
)٦ (Odah  ,op.cit,p.245. 
  
 .M.  E.S.S ,Dycus and Fiorillo ,op. Cit, p.176-177) لتفاصيل حول هذه الصفقة راجع ، ١(
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رجـــــل فـــــي  ١٣) تســـــتطيع نقـــــل APC3ناقلـــــة أشـــــخاص مدرعـــــة ( M-113عجلـــــة  ١٠٠ .١
 عمليات برمائية.

 ) مضاد للدبابات.TAWصاروخ تاو ( ٣٠٠٠-٢٨٠٠ .٢
 .M-60دبابة  ٢٥٠ .٣
 .M-47دبابة ٢٥٠ .٤
  ٩لصــــــنف المغــــــاوير ، تســــــتطيع هــــــذه المدرعــــــة حمــــــل  V-150عجلــــــة مدرعــــــة  ١٠٠٠ .٥

 ئم البيئة الصحراوية للمملكة العربية السعودية .أشخاص ، وهي مصممة بشكل يال
      
نص الجزء المتعلق بالقوات البرية من التقرير الذي قدمته البعثة العسكرية االمريكية التي      

على تصميم قوة تهدف الى تعويض النقص في القـوة  ١٩٧٤وصلت الى السعودية في نيسان 
من التكنولوجيا ، وأوصت بإيجاد قوات صغيرة نسبيًا  البشرية  والمساحات الكبيرة بمستوى عال

اال إنها آلية ومعززة بقوة نار كبيرة وتتمتع بقدرة حركة برية وجوية وٕاسناد جوي قوي ، وتحسين 
البنى التحتية بشكل يتالئم وهذه القوة ، كما أوصـت الدراسـة بـاقتراح زيـادة متواضـعة نسـبيًا فـي 

آلـف رجـل  ٤٥زداد القوة البرية خالل فترة العشر سنوات مـن عدد أفراد القوات المسلحة حيث ت
آلـف رجـل وان تصـل القـوة  ٢٢آلـف رجـل الـى  ١٤آلف رجل وتزداد القوة الجوية من  ٧٢الى 

(رجــل بعــد ان كانــت تتــألف مــن بضــعة مئــات  ٣٩٠٠البحريــة الــى 
89F

. كمــا أوصــت الدراســة ) ١
ثــة افــواج مشــاة وجحفــل إســناد ، أيضــا بتطــوير لــواءين مــدرعين مــن الجــيش مــع كــل منهمــا ثال

) ونــاقالت أشــخاص مدرعــة وعجــالت حمولــة وقيــادة ومــدافع  M-60Alوشــراء دبابــات نــوع (
) AMX-30) فضــًال عــن تجهيــز لــواء مــدرع يســتند الــى دبابــات نــوع (M-109A1Bنــوع (

(وتجهيزات فرنسية أخرى 
90F

٢(. 
 
 

(ب. الحرس الوطني 
91F

٣ ( 

                                           
)١ (M.E.S.S ,Dycus and Fiorillo,op. Cit, Film 23,p.167-168. 
 .١٩٨) سافران ، المصدر السابق  ، ص ٢(
فـي قيـام المملكـة ويتـراوح عـددهم ) يتألف الحرس الوطني من بقايا القوات القبلية التي كانت العنصـر االساسـي ٣(

الـف شــخص اغلـبهم مـن االميــين الـذين لـم يتلقــوا تـدريبًا عاليـًا وقــد سـميت بـالحرس الــوطني فـي عــام  ٢٦بحـدود 
، وان مــن اهــم واجباتــه االساســية هــي حمايــة النظــام والمؤسســات العامــة والمنشــأت النفطيــة ، ومســاعدة ١٩٦٤

 .١١٠كنر ، المصدر السابق ، صالجيش في حالة وجود تهديدات مضادة ، ال
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جــدال والســبب فــي ذلــك يعــود الــى ان آل بقــي موضــوع تحــديث الحــرس الــوطني موضــع 
ســعود لــم يكونــوا راغبــين فــي إقحــام الحــرس الــوطني بــالعلوم العســكرية الحديثــة والتعلــيم فربمــا 
يؤدي ذلك الى تسرب األفكـار الثوريـة اليـه ، ويكـون عامـل خطـر علـى النظـام علـى الـرغم مـن 

ش النظـامي ، آدت فـي النهايـة ان عناصره من القبائل الموالية . اال ان شكوكهم فـي والء الجـي
(الى تبني مشروع إعادة تنظيم الحرس الوطني 

92F

طلب األميـر عبـد اهللا (  ١٩٧١، ففي أيلول ) ١
قائد الحرس الوطني ) المساعدة من الواليات المتحدة األمريكية لوضع خطـة لتطـوير وتحـديث 

(الـوطني  الحـرس
93F

بهـذا  ١٩٧٢ن األول ، وقـد ردت األخيـرة بالموافقـة وقـدمت دراسـة فـي كـانو ) ٢
(الصـــدد 

94F

ونصـــت الدراســـة علـــى ان تقـــوم الواليـــات المتحـــدة بتنظـــيم وتـــدريب الحـــرس الـــوطني ) ٣
وبنــــاء المعســـــكرات وصـــــيانة المعــــدات العســـــكرية وتطـــــوير بــــرامج التـــــدريب اإلداري ، وتـــــوفير 

(التســـــهيالت والخـــــدمات الضـــــرورية لتنفيـــــذ الخطـــــة 
95F

، وتجهيـــــز الحـــــرس الـــــوطني بالســـــالح  ) ٤
مات الدفاعيــة وتطــوير ونصــب المعــدات والتشــغيل األولــي ألجهــزة االتصــاالت وصــيانة والخــد

(األنظمة الخاصة بها وبشكل محدد
96F

٥ (. 

كان الهدف من برنامج تحديث الحرس الوطني هو تحويل أربعة أفواج من أفواجـه العشـرين       
داء مهمــة حمايــة النظــام الـى أفــواج مشــاة اليــة مــزودة بإســناد مــدفعي وقـوة دفــاع جــوي تمكنهــا مــن أ

(وواجبــات أمنيــة داخليــة أخـــرى ولتكــون بمثابــة قــوة احتياطيـــة للجــيش 
97F

، وٕانشــاء قاعــدة تدريبيـــة  ) ٦
سوقية (لوجستية) لدعم الوحدات التي تـم تحـديثها والسـماح بتحـديث مسـتقبلي فـي الحـرس الـوطني 

(ســـنوات  ٥يقـــوم بـــه فيمـــا بعـــد أشـــخاص ســـعوديون ، وكانـــت مـــدة البرنـــامج هـــذا حـــوالي 
98F

واهـــم  ) ٧
 التجهيزات الرئيسة له هي :

 .V-150عجلة مدرعة نوع  ٤١٣ •
 تاو. TAWقاذفات صواريخ  ٣٩  •

                                           
 .٣٢٤) سالمة ، المصدر السابق ، ص١(
)٢(Odah ,op.cit,p.247.     
) الكونغرس االمريكي ، لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ، دراسات اسـتراتيجية ((بلـدان المحـيط الهنـدي ٣(

 ؛٣٩،ص ١٩٨١) مؤسسة االبحاث العربية ،٢٩والتسهيالت العسكرية ))، دراسة رقم (
 M.  E .S .S ,James D. Smith , Saudi Arabian National guard modernization the rough 

u.s Army project Management ,U.S. Army war college, carlisle Barracks ,   
.Pennsylvania, 1975,Film 23,p.6  

)٤  (Ibid. 
)٥ (M.E.S.S, Dycus and Fiorillo, op.cit, p.178. 
 .١٩٩) سافران ، المصدر السابق ، ص٦(
)٧. (M.E.S.S, Smith, op.cit, p.179 
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 صاروخ تاو. ١٢٢٤ •
 مضاد للطائرات. Vulcanمدفع فولكان  ٣٠ •
 .١٠٥مدفع هاوتزر  ٢٥ •
 ملم. ٨١مدفع مورتر عيار  ٤٠  •
(بندقية كال آلية أوتوماتيكية  ٣٣٣ •

99F

١ (. 
 ي (إنكليزي الصنع).جهاز السلكي تكتيك ٦٠٠ •
 ملم (ألمانية الصنع). ٩٠بندقية فكار  ٣٩ •
(بندقية اوليكون (سويسرية الصنع)  ٢٩ •

100F

٢ (. 
(مليـــون دوالر  ٣٣٥حـــوالي  ١٩٧٤بلغـــت الكلفـــة التقريبيـــة للبرنـــامج فـــي عـــام       

101F

، خصـــص ) ٣
غ المتبقـي فقـد مليون دوالر لبناء المواقع ، امـا المبلـ ٦٣مليون دوالر منها لشراء المعدات و  ١٢٣

(خصــص لخــدمات التــدريب والتعلــيم 
102F

، اال ان هــذا المشــروع اصــطدم بعــدد مــن العقبــات ، وان  ) ٤
فتــرة الخمــس ســنوات لــم تكــن كافيــة التمــام البرنــامج المرســوم ولــم يــتم تشــكيل الفــوج األول اال فــي 

(، ثم استمر البرنامج الكمال األفواج الثالثة الباقية١٩٧٦تشرين األول 
103F

٥ (. 

مـن خـالل مـا تقـدم نلحـظ انـه وعلـى الــرغم مـن كبـر حجـم األمـوال التـي أنفقـت علـى تحــديث       
القـوات المسـلحة اال انهـا بقيـت تعـاني مـن نقـص فـي التجهيـز الن األمـوال الكبيـرة التـي خصصــت 
لها ذهبت الى إقامة البنى التحتية والمعسكرات واقامـة نظـام الـدفاع الجـوي ، ولـيس علـى األسـلحة 

بســــبب  ١٩٧١ا ان خطــــط تطــــوير الجــــيش الســــعودي قــــد ازدادت بشــــكل ملحــــوظ بعــــد عــــام ، كمــــ
 انسحاب بريطانيا من الخليج العربي.

اذن بعبارة أخرى يمكن القول بصورة عامة ان التقدم السعودي في المجاالت العسكرية كـان       
للمعـدات والخـدمات  محدودًا حتى االنسحاب البريطاني من الخليج العربي وكان المصدر الرئيسـي

بريطانيـة ، وتعـود هـذه الحالـة  -العسكرية هو الواليات المتحدة او بريطانيـا وفـق ترتيبـات أمريكيـة 
الى ان الملك فيصل لم يكن يثق بالجيش النظـامي المـتعلم ،  فقـد شـهدت دول ( الشـرق األوسـط) 

االنقالبيـــة الفاشـــلة فـــي  انقالبـــات عســـكرية عديـــدة فـــي الخمســـينيات والســـتينات ، كمـــا ان المحاولـــة

                                           
)١ (Ibid. 
)٢. ( Ibid.,  p.30 
)٣(Ibid.,  p.22  مليون دوالر ، انظـر الكـونغرس  ٤٠٠كانت اكثر من  ١٩٧٤، ذكر ان كلفة البرنامج في عام

 .١٥٨االمريكي ، الخليج العربي : المناقشات ، ص
)٤. (M.E.S.S, Dycus and Fiorillo, op.cit,  p.180 
 .٣٢٥) سالمة ، المصدر السابق ، ص٥(
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(والتــي شــكل ضــباط القــوة الجويــة نواتهــا  ١٩٦٩الســعودية فــي عــام 
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جــاءت لتؤكــد شــكوك الملــك ) ١
بتقــديم الــدعم المــالي لــدول  ١٩٦٧فيصــل هــذه ، كمــا ان الســعودية التزمــت فــي مــؤتمر الخرطــوم 

فضــال عــن ان  المواجهــة مــع الكيــان الصــهيوني االمــر الــذي تــرك جيشــها بــال مــوارد ماليــة كافيــة
المملكــــة كانــــت تعــــاني نقصــــًا فــــي القــــوة البشــــرية القــــادرة علــــى اســــتيعاب المهــــارات التــــي تتطلبهــــا 

أضـعفت عبــد الناصـر الــذي سـعى الــى الضـغط علــى  ١٩٦٧التكنولوجيـا الحديثــة ، كمـا ان نكســة 
تحـررت السعودية لمنعها من طلب المسـاعدة العسـكرية مـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة ،كمـا انهـا 

 ١٩٧١% خـالل السـنة الماليـة ٦٩من الكوابح المالية فقد زاد الدخل السـعودي بنسـبة  ١٩٧١بعد 
) كما مر معنا كما ان تطبيقات مبدأ نيكسون في هذا ١٩٧٣-١٩٧١% بين (٥٣ثم بمعدل زيادة 

 الوقت بدت واضحة للعيان.

 

  السعودية -اللجنة األمنية األمريكية 
كبيرًا في العالقات بين السعودية والواليات المتحدة على الـرغم مـن مـرور كان هناك تطورًا        

الصــهيونية والحظــر  -علــى اثــر الحــرب العربيــة  ١٩٧٣تلــك العالقــات بنــوع مــن الفتــور فــي عــام 
والــــذي شــــهد العديــــد مــــن  ١٩٧٤النفطــــي ، اال انهــــا عــــادت لتصــــل الــــى ذروة تحســــنها فــــي عــــام 

تـــم  ١٩٧٤حزيـــران  ٨قتصـــادية والسياســـية واألمنيـــة ، ففـــي االتفاقيـــات علـــى مختلـــف األصـــعدة اال
(التوقيع على اتفاقية للتعاون االقتصـادي واالمنـي بـين السـعودية والواليـات المتحـدة 
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، ونـتج عـن ) ٢
هــذه االتفاقيــة مجموعــة لجــان لتوســيع التعــاون فــي حقــول االقتصــاد والصــناعة وتوســيع التجهيــزات 

برئاسـة مسـاعد وزيـر  -وهـي مـا يعنينـا هنـا  -اللجنـة األمنيـة  الدفاعية للجيش السـعودي ، وكانـت
            Roport Ellsworthالدفاع األمريكي لشؤون األمن العالمي روبرت الزورث 

 

(ونائب وزير الدفاع السعودي األمير تركي بن عبد العزيز
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٣ (. 

، واتفقـت علـى عقـد  ١٩٧٤اجتمعت اللجنة األمنية في السعودية مرة واحدة في تشرين الثاني     
(اجتمــاع ثــاني خــالل ســنة مــن هــذا التــاريخ

107F

. وكــان أول إنجــاز لهــذه اللجنــة إجــراء مســح شــامل ) ٤

                                           
 .١٤٢) للتفاصيل حول هذه المحاولة راجع الكنر ، المصدر السابق ، ص١(
 .٥٧) البزاز ، دبلوماسية اللایر ، ص٢(

  M.E.S.S, Howard, op. Cit  p.410; M.E.S.S, Dycus and Fiorillo, op.cit,          ( )١  

p.164  ;     ٣٢-٣١،ص ص ١٩٧٤يونيو ، –؛ سجل العالم العربي يناير ٤٧نخلة ، اميركا والسعودية ، ص   
 .١٦٠) الكونغرس االمريكي ، الخليج العربي : المناقشات المستمرة ،ص٤(
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للمتطلبات الدفاعية للمملكة العربية السعودية للسنوات العشـر القادمـة ونـتج عـن هـذا المسـح خطـة 
(طويلـــة المـــدى لتحســـين النظـــام الـــدفاعي والبنـــى الدفاعيـــة الســـعودية 

108F

واعـــادة صـــياغة  بـــرامج  ،) ١
ـــدريب بمـــا يـــتالئم ومتطلبـــات األمـــن الســـعودي  (الت

109F

، وعلـــى الـــرغم مـــن ان لهـــذه اللجنـــة صـــفة  ) ٢
(استشارية اي انها ال تصنع القـرارات 

110F

اال ان الحكومـة السـعودية آخـذت البرنـامج الـذي وضـعته  ) ٣
(الزمنـــي  هـــذه اللجنـــة دون مناقشـــة علـــى الـــرغم مـــن كبـــر حجمـــه المـــادي واتســـاع مـــداه   

111F

، فقـــد ) ٤
 احتوى هذا البرنامج على اكثر من مائة توصية لتحديث القوات المسلحة السعودية كان أهمها:

 . تطوير ١
 أ. أربعة ألوية آلية كل لواء يتكون من ثالث أفواج مشاة آلية.

 ب.لواء واحد محمول جوًا مع ثالث أفواج مشاة محمولة جوًا ومجموعات مساندة.
 . ج.كتيبة دبابات

 د.مجموعة مقرات جوية مع فوجين هجوميين مزودة بالطائرات السمتية.
 هـ.فوج طائرات سمتيه مهاجمة.

 و.فوج قوات إنزال جوي وسريتا طائرات سمتيه هجومية.
 

 

 

 .شراء مايلي:٢

 طائرة سمتيه . ٤٤٠أ.  
ــــى زوارق  طوربيديــــة ، طــــرادات دوريــــة ، زوارق دوريــــات مجهــــزة  ٢٦ب.  ســــفينة تشــــتمل عل
(البنادق وكاسحة الغام.ب
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٥ ( 

                                           
)١ (M.E.S.S, Howard, op. Cit, p.410. 
 .٢١، ص١٩٧٧) ١٦-١٥) صوت الطليعة ع (٢(
 M. E.S.S, Dycus and؛  ١٦٠، الخلــيج العربــي : المناقشــات المســتمرة ،ص ) الكــونغرس االمريكــي٣(

Fiorillo, op.cit, p.166.     
)٤. (M.E.S.S, Dycus and Fiorillo, op.cit,   p.166. 
)٥(M.E.S.S, Dycus and Fiorillo, op.cit,p. p.168-169 ؛  الكـونغرس االمريكـي ، الخلـيج العربـي .

 .٥٠٥-٥٠٤،ص ص:المناقشات المستمرة 
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وقــد شــمل البرنــامج فضــًال عــن ذلــك بعــض التوصــيات األخــرى بخصــوص إعــداد القــوات          
المســلحة ونوعيتهــا ومنــاهج تــدريبها ، وبــذلك انضــم تقريــر اللجنــة األمنيــة الــى التقريــر الــذي قدمتــه 

فــي نهايــة المطــاف تــم ، و ١٩٧٤البعثــة العســكرية األمريكيــة والتــي ســبق وان أرســلت فــي حزيــران 
توحيـــد التقريـــرين فـــي تقريـــر واحـــد ، وقـــد نـــتج عنـــه تطـــورات كبيـــرة فـــي وضـــع القـــوات العســـكرية ، 

ـــدفاع المنتشـــر البطـــيء قبـــل عـــام  ـــت مـــن وضـــع ال ـــد فـــي التجهيـــزات  ١٩٧٣وانتقل الـــى توســـع جي
نحــو والقـدرات ، كمـا ظهــر مـن خـالل الــرقم الخـاص بالمبيعـات العســكرية والـذي ارتفـع ليصــل الـى 

(١٩٧٥مليار دوالر في نهاية سنة  ٥,٤
113F

١(. 

 

 :  المساعدات العسكرية األمريكية الى السعودية

حصــلت الســعودية بموجــب برنــامج المســاعدات العســكرية األمريكيــة علــى كميــات ال بــأس بهــا مــن 
) مـدى حجـم  ٢ويوضـح (الجـدول رقـم  األسلحة كدليل على حسن العالقة والتعاون بين الدولتين ،

لمســـاعدات التـــي حصـــلت عليهـــا الســـعودية مقارنـــة بالمســـاعدات التـــي حصـــلت عليهـــا بلـــدان هـــذه ا
 العالم األخرى من الواليات المتحدة.

 

 

 

 

 

 

 )٢(جدول رقم 

حجم المساعدات العسكرية األمريكية التي حصلت عليها السعودية مقارنة بالمساعدات 
 راتبماليين الدوال  ) 114F٢( األمريكية لبلدان العالم العسكرية

                                           
)١ (Ibid. 
 U.S. Defiance security Assistance Agency Military Assistance) تـم اقتبـاس الجـدول عـن ٢(

and sales manual DOD Manual 5105,38-M( Washington ,government : printing 
office ,1979) ,p.9. 
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0Bالسنة 
جميع المساعدات األمريكية 

 لبلدان العالم
1Bحصة السعودية 

٠,٧ ٩٧٠,٦ ١٩٦٦ 
٠,٧ ٨٧٠,٧ ١٩٦٧ 
٠,٧ ٥٩٢,٦ ١٩٦٨ 
٠,٥ ٤٥٣,٠ ١٩٦٩ 
٠,٥ ٣٨١,٧ ١٩٧٠ 
٠,٦ ٧٥٥,٠ ١٩٧١ 
٠,٤ ٥٤٥,٩ ١٩٧٢ 
٠,٢ ٥٩٠,١ ١٩٧٣ 
٠,٢ ٧٨٤,٩ ١٩٧٤ 
٠,٤ ٥٨٤,١ ١٩٧٥ 

 

ل اعـاله ، هـو ان السـعودية حصـلت علـى نسـبة ال بـاس بهـا ان أهم ما يلحظ على هذا الجدو     
ـــة ، اال ان هـــذه النســـبة تراجعـــت فـــي عـــامي     ١٩٧٤-١٩٧٣مـــن المســـاعدات العســـكرية االمريكي

والسبب في ذلك على ما يبدو هو ان زيادة دخل المملكة في هذين العامين جعل الواليات المتحدة 
ر ان الســعودية تســتطيع  شــراء اي ســالح تقليــدي تقلــل حجــم المســاعدة العســكرية لهــا علــى اعتبــا

ترغـــب فيـــه ال ســـيما اذا علمنـــا ان مـــن اهـــم مـــا تقـــوم عليـــه السياســـة االمريكيـــة فـــي المنطقـــة بعـــد 
تصحيح اسعار النفط هو امتصاص الدوالرات النفطيـة عـن طريـق مجموعـة مـن الوسـائل ، اهمهـا 

 بشكل واضح على السعودية .   بيع االسلحة الى البلدان النفطية ، وقد طبق هذا الحال

 المبيعات العسكرية األمريكية إلى السعودية :
ان حجم ما انفق على قضايا األمن والدفاع طوال فترة حكم الملك فيصـل والتـي امتـدت مـن       
كــان كبيــرًا جــدًا مقارنــةً بــبعض الــدول المجــاورة او مقارنــة باألنفــاق العــالمي  ١٩٧٥حتــى  ١٩٦٤

ت هذه الحالة بشكل بارز خاصة بعد زيادة عوائد النفط في السبعينات وتحديدًا على التسلح وظهر 
كبـــر حجـــم اإلنفـــاق العســـكري  -، ولـــم تتضـــح هـــذه الحالـــة  ١٩٧٣بعـــد الحظـــر النفطـــي فـــي عـــام 

علــى المســتوى الخــارجي فحســب وانمــا علــى المســتوى الــداخلي أيضــا فقــد احتــل حقــل  -واالمنــي 
ي ميزانيــة الدولــة ، وبولــغ فــي تخصيصــاته بشــكل ملفــت لالنظــار الــدفاع واألمــن مركــز الصــدارة فــ
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) حجم تخصيصات الدفاع من الـدخل القـومي فـي السـعودية للسـنوات مـن  ٣ويوضح (الجدول رقم
 .١٩٧٥حتى  ١٩٦٤

 )٣(جدول رقم

(١٩٧٥-١٩٦٤التخصيصات الدفاعية السعودية بين        
115F

 (*)الرياالتبماليين ) ١

 الدخل القومي2B السنة
صات الدفاع مخص

 واالمن
 النسبة المئوية

١٢,٩ ٤٠٢ ٣١١٠ ٦٥-١٩٦٤% 
١٥,٧ ٦٢٢ ٣٩٦١ ٦٦-١٩٦٥% 
٢٤,٦ ١٢٣٥ ٥٠٢٥ ٦٧-١٩٦٦% 
٢٧,٦ ١٢٦٥ ٤٩٣٧ ٦٨-١٩٦٧% 
٢٤,٨ ١٣٧٥ ٥٥٣٥ ٦٩-١٩٦٨% 
٢٩,٢ ١٧٤٤ ٥٩٦٦ ٧٠-١٩٦٩% 
٢٩,٢ ١٨٦٦ ٦٣٨٠ ٧١-١٩٧٠% 
٢١,٨ ٢٣٤٧ ١٠٧٨٢ ٧٢-١٩٧١% 
٢٦,٩ ٣٥٤٧ ١٣٢٠٠ ٧٣-١٩٧٢% 
٢٣,٧ ٥٤٠٩ ٢٢٨١٠ ١٩٧٤-١٩٧٣% 
٩,٠٠ ٨٨١٤ ٩٨٢٤٧ ١٩٧٥-١٩٧٤% 

 
) نجـد ان مخصصـات الـدفاع واألمـن كانـت تشـغل حيـزًا ٣وعند مالحظتنا لجدول( رقم      

-١٩٦٩كبيــــرًا جــــدًا مــــن الــــدخل القــــومي فعلــــى ســــبيل المثــــال نجــــدها قــــد زادت كثيــــرًا فــــي عــــامي 
(مــن الــدخل القــومي % ٢٩حتــى وصــلت الــى اكثــر مــن  ١٩٧١-١٩٧٠و١٩٧٠
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والســبب فــي  )١
                                           

ودورها في االمن القومي العربي ، اطروحـة دكتـوراه ، ) سالم محمد بديوي الكبيسي ، المملكة العربية السعودية ١(
 .  ٥٢؛ ابو طالب ، المصدر السابق ، ص ٣١٦، ص١٩٨٩كلية االداب ، جامعة بغداد 

 اقتصاد. ٢/١٧٠١لایر سعودي ، د.ع.و ٣,٥٥كان الدوالر =  ١٩٧٥(*) في عام 
حســاب تراجــع نســب القطاعــات ) ان زيــادة نســبة المخصصــات الدفاعيــة مــن الــدخل القــومي كــان طبعــًا علــى ١(

الخدميــة المهمــة فــي حيــاة الفــرد الســعودي واذا اخــذنا اهــم قطــاعين فــي حيــاة الفــرد وهمــا الصــحة والتعلــيم نجــد 
كانـــت نســـبة مخصصـــات الصـــحة والتعلـــيم مـــن الـــدخل القـــومي  ١٩٧٠-١٩٦٩علـــى ســـبيل المثـــال فـــي عـــام 

 ١٩٧٢ -١٩٧١% ، وفـي العـام ٢٩مـن % بينما كانت مخصصات الدفاع ولـنفس السـنة اكثـر  ١،٧حوالي 
% ، ٢٦,٨% مــن الــدخل القــومي وخصــص للــدفاع حــوالي  ٣,١كانــت مخصصــات الصــحة والتعلــيم حــوالي 



 

 ٢٠٢ 

 الفصل الخامس 

ذلك هو إعالن بريطانيا عن نيتها في االنسـحاب مـن الخلـيج العربـي فـي موعـد أقصـاه نهايـة عـام 
 -وبدأت بخطـوات فعليـة لـذلك ، ممـا جعـل السـعودية تتحـرك بسـرعة لغـرض تـدعيم أمنهـا  ١٩٧١

 الذي ربما يتخلخل بسبب هذا االنسحاب.    -حسب رأيها 
-وحســب وجــه نظرهــا  -ودية علــى هــذا الحجــم الكبيــر مــن األســلحة كــانان حصــول الســع

لغرض دعم أمنهـا وحمايـة حـدودها وٕاشـباع حاجـة اآلمـن لـديها ، وقـد وجـدت اإلدارة األمريكيـة فـي 
هــذا الجانــب فرصــتها حيــث عمقــت الهــاجس االمنــي لــدى الســعوديين لغــرض زيــادة بيــع األســلحة 

بهـدف دعـم ميـزان المـدفوعات األمريكـي خاصـة بعـد ازديـاد وبكميات كبيـرة وبأسـعار مرتفعـة إلـيهم 
) حجــم الطلبــات الســعودية مــن األســلحة ٤. ويوضــح (الجــدول رقــم  ١٩٧٣أســعار الــنفط فــي عــام 

 والمعدات التي تم الحصول عليها من الواليات المتحدة ونسبتها الى المشتريات العالمية.
    

 

 

 

                                

 

 )٤رقم  (جدول
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١  (

 بآالف الدوالرات

                                                                                                                         
) ان التفــاوت الكبيــر فــي ٤٩-٤٨) ص ص  ١٩٧٣، (بيــروت ، لبنــان ، ١٩٧٣(دليـل البتــرول العربــي لعــام 

ال يعنــي ان الســعودية لــم تكــن بحاجــة النســب بــين قطــاعي الصــحة والتعلــيم وبــين مخصصــات الــدفاع واالمــن 
الــى زيــادة كفــاءة قطــاعي الصــحة والتعلــيم وانمــا يعنــي ان الحكومــة الســعودية اولــت االهتمــام بقطــاع الــدفاع 
واالمن اهمية خاصة وخصصت له القسم االعظم من دخلها البقـاء النظـام القـائم والمحافظـة عليـه ، عبـد اهللا 

 .  ٦) ص ١٩٧٨ليج العربي (بيروت ، وحدة االبحاث الخليجية محمد خالد ، تكديس االسلحة في الخ
 U .S Arms Control and Disarmament Agency, world) تـم اسـتقاء ارقـام الجـدول اعتمـادا علـى ١(

military expend : tures  and arms transfer1966-1975 ( Washington ,government : 
printing office ,1976); Cordesman .,op.cit,p.127;  

  .٣٠١) ص ١٩٨٠جاك سلوبلسا ،جغرافية التسلح ، ترجمة مركز البحوث والمعلومات ، (بغداد ،     
 



 

 ٢٠٣ 

 الفصل الخامس 

 السنة
النسبة من المشتريات  قيمة األسلحة المسلمة

 العالمية
 المرتبة

٥,٨٣٩ ١٩٦٥   
١٢,٢٠٠ ١٩٦٦   
٢٧,٥٧٢ ١٩٦٧   
 السادسة  ٣٦,٨٥٦ ١٩٦٨
 ادسةالس  ٣٢,٠٨٦ ١٩٦٩
 السادسة  ٣١,٩٣٧ ١٩٧٠
 السادسة  ٦٤,٠٤٩ ١٩٧١
 السادسة  ١٥٩,٦٤٦ ١٩٧٢
 الثالثة %١٤,٤١ ٢١١,١٥٩ ١٩٧٣
 االولى %٢٣,٥٢ ٣٢٩,٩٧١ ١٩٧٤
 االولى %١٤,٤٢ ٣٢٤,٢٣٩ ١٩٧٥

 
أصبحت تمثـل المكانـة  ١٩٧٣) نجد ان السعودية ومنذ عام ٤وعند مالحظة (جدول رقم         

و عـام  ١٩٧٤ة الدول  المستوردة للسالح ثـم تحركـت الـى المرتبـة االولـى فـي عـام الثالثة في قائم
، كما يبين الجدول أعـاله حقيقـة مهمـة وهـي كبـر حجـم المصـالح األمريكيـة فـي السـعودية  ١٩٧٥

وخاصة في مجـال مبيعـات األسـلحة ، ويوضـح أيضـا مـدى عمـق الهـاجس األمنـي لـدى السـعودية 
الـرغم مـن صـغرها وقلـة عـدد سـكانها وضـعف إمكاناتهـا التكنولوجيـة ،  السيما اذا علمنا انهـا علـى

انفقـت كثيــرا علـى الجــيش والتسـلح بشــكل يفــوق احتياجهـا الفعلــي ، وقـد اســتمرت سياسـتها فــي هــذا 
(١٩٧٥في عام  المجال حتى بعد موت الملك فيصل
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مليـار دوالر وهـذا المبلـغ يفـوق  ٢٥ليصـل الـى حـوالي  ١٩٨٢) زاد االنفاق العسكري السعودي مثًال في سـنة ١(

ويفــوق حجــم االنفــاق العســكري لكــل مــن ايطاليــا الحجــم الكلــي للنــاتج القــومي االجمــالي فــي الكيــان الصــهيوني 
ايضــًا علــى ســبيل  ١٩٨١واليابــان  مجتمعتــين ، ويســاوي حجــم االنفــاق العســكري فــي المانيــا ، وبحلــول عــام 

المثال اصبح ترتيب السـعودية مـن حيـث االنفـاق العسـكري الخامسـة بعـد الواليـات المتحـدة وروسـيا والصـين و 
 .١٤٢لسابق ، صبريطانيا ، الفارس ، المصدر ا
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 الخاتمــة  

 الخاتمـة 
الســعودية  ذات شــأن مهــم قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة ، اال  –لــم تكــن العالقــات األمريكيــة      

انها بدأت تتطـور خـالل الحـرب العالميـة الثانيـة . وبعـد تلـك الحـرب شـهدت العالقـات تطـورًا كبيـرًا 
يـــرة فـــي دفـــع فـــي شـــتى المجـــاالت ، السياســـية والعســـكرية واالقتصـــادية ، وقـــد اســـهمت عوامـــل كث

 العالقات بينهما في ذلك االتجاه . 
يقوم جوهر العالقة فيمـا يخـص الواليـات المتحـدة علـى تحقيـق اهـداف اقتصـادية واسـتراتيجية      

وسياسية . وال شـك ان الـنفط ، بابعـاده االقتصـادية واالسـتراتيجية ، يعـد اهـم العوامـل التـي عـززت 
عــن المصــالح االقتصــادية المتمثلــة بالمصــالح التجاريــة  الســعودية ، فضــالً  –العالقــات االمريكيــة 

االمريكيـــة فـــي االســـواق الســـعودية ، ورغبـــة الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة فـــي امتصـــاص الفـــوائض 
ــنفط منــذ عــام  . امــا سياســيًا فــان الواليــات  ١٩٧٣الماليــة التــي بــدأت تظهــر اثــر تعــديل اســعار ال

 –ولــة معتدلــة)) علــى حــد تعبيــر المســؤولين االمريكــان المتحــدة تنظــر الــى الســعودية بوصــفها (( د
ويشير هذا المصطلح الى ان السعودية اتبعت سياسة خارجية ال تتعارض مع المصالح االمريكية 
فــي المنطقــة ، فضــًال عــن دفعهــا دوًال اقليميــة اخــرى النتهــاج سياســة مماثلــة . وامتــد هــذا التــأثير 

الصــــهيوني . أي ان الواليــــات  –الصــــراع العربــــي الــــى ميــــدان  ١٩٦٧ايضــــًا منــــذ حــــرب حزيــــران 
المتحدة كانـت تنظـر الـى السـعودية علـى أنهـا يمكـن ان تقـوم بـدور مهـم فـي الحفـاظ علـى اسـتقرار 

 المنطقة عن طريق استمرار التاثير  السعودي المعتدل على بعض دول المنطقة . 
ت عديــدة فــي مقــدمتها الهــاجس أمــا بالنســبة للســعودية فــان جــوهر العالقــة يقــوم علــى اعتبــارا    

األمني الذي كان ينتاب األسرة السعودية الحاكمة بوجـود تهديـدات داخليـة وخارجيـة ألمـن المملكـة 
واألسـرة الحاكمـة فيهـا والـذي جعـل صـانع القـرار فيهـا يشـعر بانـه البـد مـن االتكـاء علـى قـوة كبـرى 

عودية الحاكمـة بشـكل دائـم ، ففـي للحفاظ على امن المملكة . وقد صاحب هذا الشعور االسرة السـ
تـأتي مـن الهاشـميين  –حسب وجهـة النظـر السـعودية  –المراحل االولى كانت اهم هذه التهديدات 

فــي العــراق واالردن وقــد بــرز هــذا الهــاجس االمنــي بشــكل خــاص فــي فتــرة الحــرب العالميــة الثانيــة 
الردن مشـاريع (( سـوريا الكبـرى عندما طرحت من قبل النظامين الملكيين الهاشميين في العـراق وا

)) و (( الهـــالل الخصـــيب)) . وقـــد اســـتمر الهـــاجس االمنـــي والخـــوف مـــن الهاشـــميين حتـــى عـــام 
عندما اطـيح بالنظـام الملكـي فـي العـراق . ولكـن ذلـك لـم يكـن نهايـة الهـاجس االمنـي لـدى  ١٩٥٨

اصـرية الـى الســعودية آل سـعود . ففـي الوقـت نفسـه تصــاعد التيـار القـومي وبـدأ تســرب االفكـار الن
عــن طريــق العمــال والمدرســين المصــريين ووســائل االعــالم المصــرية ايضــًا . وقــد بــرزت حــدة هــذا 
االتجــاه فـــي الــدعم الـــذي قدمـــه جمــال عبـــد الناصــر  لثـــورة الـــيمن ، والقصــف المصـــري لألراضـــي 

ن تمتــد الــى الســعودية ، ممــا دفــع الســعوديين الــى الوقــوف بوجــه هــذه الثــورة ومناؤتهــا خوفــًا مــن ا
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 الخاتمــة  

اال  ١٩٦٦وبدايـة  ١٩٦٥بالدهم . ولم تكن دعوة الملك فيصـل للحلـف اإلسـالمي فـي نهايـة عـام 
محاولة باسم اإلسالم للوقوف بوجه التيار القومي العربي المتنامي والوقوف بوجه النفوذ السـوفيتي 

يــة إال بعــد حــرب المتطلــع نحــو الخلــيج العربــي   . ولــم تنتــه المخــاوف الســعودية مــن األفكــار القوم
وانســحاب القــوات المصــرية مــن الــيمن ، واتبــاع مصــر نهجــًا جديــدًا فــي السياســة  ١٩٦٧حزيــران 

الخارجية تمثل في التراجـع عـن العـداء لألنظمـة العربيـة المحافظـة . ثـم جـاء القـرار البريطـاني فـي 
سـائل عديـدة ليطـرح أيضـا م ١٩٧١باالنسحاب من الخليج العربي في نهاية  ١٩٦٨كانون الثاني 

تتعلق باألمن اإلقليمي والتهديدات المحتملة له . فضـًال عـن الـدور السـوفيتي المحتمـل فـي الخلـيج 
العربـــي بعـــد االنســـحاب البريطـــاني ، ســـيما وان زيـــارات قطـــع االســـطول الســـوفيتي تكـــررت للخلـــيج 

 العربي بشكل ملحوظ منذ صدور قرار االنسحاب البريطاني . 
لتهديــدات الحكومــة الســعودية الــى االتجــاه نحــو الواليــات المتحــدة لتــدعيم دفعــت جميــع هــذه ا     

امنها والحفاظ على اراضيها ، وقامت بتحديث جيشها معتمدة في ذلك على الواليات    المتحدة ، 
وقـد سـعت الواليــات المتحـدة مـن جانبهــا الـى تعميـق الهــاجس االمنـي لـديها واثــارت المخـاوف لــدى 

دات المحتملــة لغــرض زيــادة بيــع االســلحة لهــا ، ويفســر هــذا افــراط الســعودية الســعوديين مــن التهديــ
في التسلح بشرائها أسلحة تفوق حاجتها الفعلية ، وكان للواليات المتحدة هدفان احداهما اقتصادي 
واآلخر سياسي من هذه السياسة، فالهدف االقتصادي كان امتصاص العوائد المالية النفطيـة التـي 

، وتطــوير صـناعة االســلحة  ١٩٧٣سـعودية بعــد تصـحيح اســعار الـنفط فــي عـام حصـلت عليهــا ال
االمريكيــــة عــــن طريــــق تــــوفير المــــال الــــالزم لالبحــــاث العســــكرية ، وتــــوفير فــــرص العمــــل الالف 
االمريكان العاملين في معامل االسلحة . اما الهدف السياسي فان مبيعات االسلحة االمريكية الى 

لخبــرة الفنيــة االمريكيــة لتشــغيل وصــيانة هــذه االســلحة يعمــق االرتبــاط الســعودية واالعتمــاد علــى ا
 السعودي بالواليات المتحدة . 

ورغـــم االهميـــة الكبيـــرة للعالقـــات بـــين الطـــرفين وتطورهـــا ، اال ان الواليـــات المتحـــدة اعطـــت       
ي الصـــهيون –المصـــالح الصـــهيونية اولويـــة علـــى المصـــالح العربيـــة فـــي موضـــوع الصـــراع العربـــي 
عنــدما  ١٩٧٣وادى ذلـك الـى حـدوث نـوع مــن الفتـور فـي العالقـات بـين الطــرفين خاصـة فـي عـام 
الصـــهيوني ،  –طالــب الملـــك فيصــل الواليـــات المتحــدة بـــان تــؤدي دورًا فـــي حــل الصـــراع العربــي 

وعندما فشل في طلبـه هـذا طالبهـا بـالوقوف علـى الحيـاد فقـط اال انـه فشـل ايضـًا ممـا اضـطره فـي 
ر الى اتخـاذ قـرار حظـر الـنفط عـن الواليـات المتحـدة ، ودخـل معهـا فـي مواجهـة مباشـرة نهاية االم

الول مرة منـذ بدايـة العالقـات بـين الطـرفين ، وقـد تحركـت الواليـات المتحـدة سـريعًا وحاولـت انهـاء 
الحظر بكل الوسائل ، وفعًال تمكنت في نهايـة االمـر مـن رفـع الحظـر النفطـي واسـتمرت فـي دعـم 

لصـــهيوني علـــى حســـاب المصـــالح العربيـــة ، أي أن قــرار الحظـــر لـــم يحقـــق الهـــدف الـــذي الكيــان ا
 وضع من اجله . 
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بعد رفع الحظر النفطي تطورت العالقات بين الطـرفين بشـكل كبيـر وعلـى مختلـف األصـعدة      
التوقيــع علــى اتفــاق للتعــاون االقتصــادي واالمنــي شــمل مختلــف القطاعــات ،  ١٩٧٤وتــم فــي عــام 

 العالقات بين الطرفين نتيجة لهذا االتفاق اقوى من السابق .         وأصبحت 
 



 

 

 

 

  المــصـادر
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 تقارير المفوضية العراقية في جدة.  ٣١١/ ٢٦٣٨ -١
 تقارير السفارة العراقية في القاهرة. ٢٦٣٨/٣١١ -٢
 تقارير المفوضية العراقية في جدة. ٢٦٤٠/٣١١ -٣
 تقارير المفوضية العراقية في جدة. ٢٦٤١/٣١١ -٤
 قارير المفوضية العراقية في جدة.ت ٢٦٤٣/٣١١ -٥
 تقارير المفوضية العراقية في جدة. ٢٦٤٤/٣١١ -٦
 تقارير السفارة العراقية في دمشق. ٢٦٦٤/٣١١ -٧
 تقارير السفارة العراقية في القاهرة. ٢٦٧٦/٣١١ -٨
 تقارير السفارة العراقية في واشنطن. ٥٠٤١/٣١١ -٩

 تقارير السفارة العراقية في واشنطن. ٥٠٤٢/٣١١-١٠
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Public Record Office, Foreign Office الوثائق البريطانية -ج                     
             
1- P.R .O/ F.O 371/140916.                                                     

 الوثائق المنشورة . -ثانيا
،  ١٩٧٤-١٩٤٧    ]اإلســرائيلي[  –قـرارات األمـم المتحـدة بشـأن فلسـطين والصـراع العربـي   -أ

 ).١٩٧٥،  ٢ؤسسة الدراسات الفلسطينية ،طمراجعة وتحقيق جورج طعمة (بيروت ، م
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، الوثائق العربية الفلسطينية( بيروت، الجامعة اللبنانية ) -ب
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 ).١٩٧١(بيروت،  ١٩٦٩الوثائق العربية الفلسطينية لعام  -١
 ). ١٩٧٦(بيروت، ١٩٧٣الوثائق العربية الفلسطينية لعام -٢ 

ع الوقـــائع والوثـــائق العربيـــة ، إشـــراف وليـــد الخالـــدي ويوســـف ابـــيش الوثـــائق العربيـــة ، مشـــرو  -ج
 ). ١٩٧٠-١٩٦٣(بيروت ، الجامعة األمريكية ، للفترة من 

 . ١٩٦٤الوثائق العربية لعام   -١
 .  ١٩٦٦الوثائق العربية لعام  -٢
 . ١٩٦٧الوثائق العربية لعام  -٣

 لبنان ). منظمة التحرير الفلسطينية ، اليوميات الفلسطينية، (بيروت، -د 
 ).١٩٦٧(بيروت ، ١٩٦٧-١٩٦٦اليوميات الفلسطينية ،المجلد الرابع والخامس -١
 ).١٩٦٧(بيروت،  ١٩٦٧اليوميات الفلسطينية ،المجلد السادس  -٢

: وثــائق وأحــداث  وآراء سياســية ، أعــداد جبــران شــامية (بيــروت،دار  ] العــالم العربــي[ســجل  -هـــ
 األبحاث والنشر ) .

 
 . ١٩٦٧مارس  ] العربيالعالم [سجل  -ا 
 . ١٩٦٧يوليو  ] العالم العربي[سجل  -٢
 . ١٩٦٧أيلول  ] العالم العربي[سجل  -٣
 . ١٩٦٧ديسمبر  ] العالم العربي[سجل  -٤
 . ١٩٦٩مايو  ] العالم العربي[سجل  -٥
 . ١٩٦٩ديسمبر  -أكتوبر ] العالم العربي[سجل  -٦
 . ١٩٧٠كانون األول  -ن الثانيتشري -تشرين األول ] العالم العربي[سجل  -٧
 . ١٩٧١يونيو  -أبريل  ] العالم العربي[سجل  -٨
 . ١٩٧١سبتمبر -أغسطس-يوليو ] العالم العربي[سجل  -٩

 . ١٩٧١ديسمبر -أكتوبر ] العالم العربي[سجل  -١٠
   . ١٩٧٢يونيو  –مايو -أبريل  ] العالم العربي[سجل  -١١  

 . ١٩٧٢ديسمبر  –ر أكتوب ] العالم العربي[سجل  -١٢
 . ١٩٧٣تموز  ] العالم العربي[سجل  -١٣
 . ١٩٧٣ديسمبر  –أكتوبر  ] العالم العربي[سجل  -١٤
 . ١٩٧٤يونيو  –يناير  ] العالم العربي[سجل  -١٥
 . ١٩٧٥يونيو  –يناير  ] العالم العربي[سجل  -١٦
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2-(F.R.U.S) diplomatic papers,1942,Vol. 1V, The Near East and Africa, 

(Washington 1963). 
3-(F.R.U.S) Diplomatic papers,1947,Vol.V, The Near East and Africa 

(Washington 1971). 
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Yemen (Washington 1988). 
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  المطبوعات الرسمية : -ثالثا 
الكـــونغرس االمريكـــي ، الخلـــيج العربـــي : المناقشـــة البرلمانيـــة االمريكيـــة المســـتمرة بشـــأن  -١

مبيعـــات االســـلحة الـــى اقطـــار الخلـــيج العربـــي ، ترجمـــة وديـــع ميخائيـــل حنـــا ، (جامعـــة 
 ) . ١٩٨١راسات الخليج العربي البصرة ، مركز د

الكــونغرس االمريكــي ، لجنــة القــوات المســلحة فــي مجلــس النــواب (( بلــدان المحــيط  -٢
) ، مؤسسـة ٢٩الهندي والتسهيالت العسكرية)) دراسـات اسـتراتيجية ، دراسـة رقـم  (

 . ١٩٨١االبحاث العربية 
3-United States of America Congressional Record, Vol.103, (Washington 

1957). 
4-United State Congress, house of Representatives Committee on foreign 

affairs, The United States interests in and policy towards the(Persian) 
Gulf, heaving before the sub committee on the Near East and South 
Asia , 93 rd congress Ist session, 1973, (Washington D.C : U.S 
Government printing office, 1974). 

 5-United States congress, house of Representatives committee on 
international relations, The United States Arms sales to the (Persian) 
Gulf, Report 94 th congress, Ist session,(Washington D.C: U.S 
Government printing    office ,1975). 

6-United States congers, house of representatives committee international 
relations , Military sales Saudi Arabia 1975, heaving before the sub 
committee international political and Military affairs, 94 th congress, 
Ist session (Washington D.C:U.S 1976). 

7-United States Defiance Security Assistance Agency , Military 
Assistance and sales manual DoD manual 5105-38-M (Washington , 
government printing office, 1979). 
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8-United States Arms control and Disarmament Agency , World Military 
expend : trues and Arms Transfer 1966-1975, (Washington , 
Government printing office 1976). 

 
       

 الكتب العربية والمعربة :  -رابعا 
أبـــــو عليـــــة : عبـــــد الفتـــــاح، دراســـــات فــــــي تـــــأريخ الجزيـــــرة العربيـــــة الحـــــديث والمعاصــــــر،  -١

 ).١٩٨٦(الرياض،
، الدور المصري في اليمن (مصـر، الهيئـة المصـرية العامـة   للكتـاب  أحمد: احمد يوسف -٢

 ،١٩٨١.( 
أستيبانيان: سيروب، منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبيك، (بغداد، دار الثورة  للصحافة ،  -٣

١٩٨٠.( 
ـــنفط العربـــي الخـــام فـــي الســـوق العالميـــة ( وزارة  -٤ أســـماعيل: نـــواف نـــايف، تحديـــد أســـعار ال

 ).١٩٨٠، دار الرشيد الثقافة واألعالن 
دراسة تاريخية  ١٩٦٩-١٩١٩األشول: ناجي علي ، الجيش والحركة الوطنية في السجن  -٥

 ).٢،١٩٨٨عسكرية سياسية (صنعاء ، دار الصحافة والطباعة ، ط
 امشيان :بنو، عبد العزيز آل سعود، ترجمة عبد الفتاح ياسين ، (بيروت ، د.ت). -٦
) ترجمة   رمضان ١٩٧٥-١٩٠٦انه في العالم (، فيصل اإلنسان والحاكم : مك ----- -٧

 الوند (بيروت دار اسود للنشر ، د.ت).
، ترجمــة عبــد الخــالق محمــد ١٩٧٠أوبالنــس : اودجــار، الــيمن والثــورة والحــرب حتــى عــام  -٨

 ).١٩٨٩الشين (بيروت، دار العرب ، 
، ترجمة خيري حماد(بيروت ١٩٥٨-١٩٥٥ثورة العرب … ايدينوس: ميشيل ، فرق تخسر -٩

 ).١٩٦١دار الطليعة ،،
ايزنهـــاور ، داويـــت : مـــذكرات ايزنهـــاور ، ترجمـــة هيـــوبرت يونغمـــان،(بيروت ، دار احيـــاء  -١٠

 ).١٩٦٩التراث العربي ، 
 ١٩٧٠-١٩٦٢المصــري حــول الــيمن الشــمالي -باديــب :ســعيد محمــد، الصــراع الســعودي -١١

 ).١٩٩١(لندن، مركز الدراسات األيرانية والعربية ، دار الساقي ، 
ي :راشـد ، مــن حلـف بغــداد الـى الحلــف اإلسـالمي (القــاهرة ،مكتبـة          النهضــة البـراو  -١٢

،١٩٦٦.( 
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براســيون :تومــاس اي، العالقــات الدبلوماســية األمريكيــة مــع الشــرق الوســط، ترجمــة مركــز   -١٣
 البحوث والمعلومات ، المجلد الثاني (بغداد، د.ت).

وكيســنجر فـي أســيا  ، ترجمــة  بـرودين: ف وســلدن: م ، السـر المعــروف فـي مبــدأ نيكسـون -١٤
 ).١٩٧٤احمد طربين ونصير عازوري (بيروت ، 

بريمــــاكوف: الكســــندر ، نفــــط الشــــرق األوســــط واالحتكــــارات الدوليــــة، ترجمــــة بســــام خليــــل  -١٥
 ). ١٩٨٤(بيروت دار ألف باء ، 

 ).١٩٩٠البزاز: حسن ، دبلوماسية اللایر ، (بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة ،  -١٦
 ).١٩٧٥غور وبريماكوف: يفيغني ، مصر في عهد عبد الناصر،( بيروت ، بليايف: اي -١٧
، ترجمــة ماجــد عــالء الــدين وأنــيس ١٩٦٦-١٩٤٥بوداغوثــا : بييــر، الصــراع فــي ســوريا  -١٨

 ).١٩٨٧المتني ، (دمشق ، دار المعرفة ، 
 بوبكن: روي ، تحلية مياه البحر ( بيروت ، دار اآلفاق الجديد ، د.ت). -١٩
 ).١٩٨١ري :النفط في العالقات الدولية ،(الكويت ، البوري : وهبي وخو  -٢٠
البيضـاني: عبـد الــرحمن ، أزمـة األمـة العربيــة وثـورة الـيمن ، أســرار ووثـائق،    (القــاهرة ،  -٢١

١٩٨٤. ( 
تـــاهنين: ديــــل أر ، تحــــديات األمــــن القــــومي للعربيـــة الســــعودية ،  ترجمــــة مركــــز البحــــوث  -٢٢

 والمعلومات (بغداد ، د.ت) . 
، االســـعار والعائـــدات والعقـــود النفطيـــة فـــي البلـــدان العربيـــة وأيـــران ، ترجمـــة ترزيـــان: بيـــار  -٢٣

 ).١٩٨٢فكتور سحاب (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
تشــايلدرز: ارســكين ، الحقيقــة عــن العــالم العربــي ، ترجمــة خيــري حمــاد ، (بيــروت ، دار  -٢٤

 ).١٩٦٠الطليعة ، 
العربيــــة التحــــدي واالســــتجابة ،( بيــــروت ، مركــــز  التميمــــي : عبــــد المالــــك خلــــف ، الميــــاه -٢٥

 ).١٩٩٩دراسات الوحدة العربية ، 
 ).١٩٦٢توريانتز: هاكوب ، نفط ودماء، ترجمة عبد الغني الخطيب ،(بيروت ،  -٢٦
 الجاسم: محمد علي رضا ، مقدمة اقتصاديات المملكة العربية السعودية (د.م،د.ت). -٢٧
لتـــاريخ األمريكـــي (الواليـــات المتحـــدة، وكالـــة جـــراي: وود و هوفســـتدتر: ريتشـــارد ، مـــوجز ا -٢٨

 اإلعالم األمريكية).
جــرجس : فــواز، النظــام اإلقليمــي العربــي و القــوى الكبرى(بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة  -٢٩

 ) .١٩٩٧العربية ، 
____،السياسة األمريكية تجاه العرب : كيف تضع؟ ومن يضعها(بيروت، مركز دراسـات  -٣٠

 ).١٩٩٨الوحدة العربية ، 
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األمريكيــة فــي البــدء كــان الــنفط ، ترجمــة ســعد -يســون: بنســون لــي، العالقــات الســعوديةجر  -٣١
 ).١٩٩١هجرس(القاهرة ، 

(بيــــروت،دار العــــودة ، ١٩٦٢-١٩٥٦جــــزيالن: عبــــد اهللا ، التــــاريخ الســــري للثــــورة اليمنيــــة -٣٢
١٩٧٧.( 

 الجهني: عيد مسعود، فيصل بن عبد العزيز: قائد أمة ورائد جيل (د.م،د.ب). -٣٣
السـعودية بـين الماضـي والمسـتقبل: البنيـة الداخليـة  -ريجـوري، العالقـات اليمنيـةجـويس: ج -٣٤

 ).١٩٩٣والمؤثرات الخارجية، ترجمة سامي شامية وطلعت غنيم حسن،(القاهرة ، 
الحسـني: عبـد اهللا، مــؤتمر حـرض وثــائق ومحاضـر (بيـروت، دار الكتــب العربـي الجديــد ،  -٣٥

١٩٦٦.( 
ـــد: عبـــد اهللا محمـــد ، تكـــديس اال -٣٦ ســـلحة فـــي الخلـــيج العربـــي (بيـــروت، وحـــدة االبحـــاث خال

 ).١٩٧٨الخليجية ، 
 ).١٩٧٧،(بغداد ، ١٩٧٣-١٩٥٢ ]إسرائيل[الخطيب: عمر، مصر والحرب مع   -٣٧
خليـــل: مصـــطفى، ازمـــة الطاقـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة (القـــاهرة،مركز الدراســـات  -٣٨

 ).١٩٧٤السياسية واإلستراتيجية في مؤسسة االهرام
ـــــــــيج العقبـــــــــة ومضـــــــــيق تيران،دراســـــــــات  الـــــــــدباغ: -٣٩ صـــــــــالح، الســـــــــيادة العربيـــــــــة علـــــــــى خل

 ).١٩٦٧قانونية(بيروت
 ).١٩٧٥دياب: محمد، الفيصل في المعركة،(القاهرة،دار الشعب -٤٠
(بيــروت ، المؤسســة العربيــة  ]اإلســرائيلي[ -ربيــع: حامــد، ســالح البتــرول والصــراع العربــي -٤١

 ).١٩٧٤للدراسات والنشر ،
تراتيجية لصراع القوى الكبرى حول الخليج العربي، (بغداد، مركـز _______، األبعاد الس -٤٢

 ) .١٩٨٣البحوث والدراسات العربية ، 
 ).١٩٧٨الرحومي : أحمد و اخرون ، أسرار ووثائق الثورة اليمنية،(بيروت ،  -٤٣
رضـــا: محمـــد جـــواد، صـــراع الدولـــة والقبيلـــة فـــي الخلـــيج العربي(بيـــروت ، مركـــز دراســـات  -٤٤

 ).١٩٩٧الوحدة العربية ، 
رمضاني: روح اهللا ك، قضايا األمن في منطقة الخليج العربي، ترجمة فائزة مهدي محمد،  -٤٥

 ) .١٩٨١(جامعة البصرة، مركز دراسات الخليج العربي ،
رونـر : ادمونــدز ، مــن يهــدد منطقـة الخلــيج العربــي ، ترجمــة محمـد شــوقي محمــد خليفــة ،  -٤٦

 . )  ١٩٨٣(البصرة ، مركز دراسات الخليج العربي ، 
ريــــــــس: ادوارد، التوســــــــع األمريكــــــــي عســــــــكريا وسياســــــــيا فــــــــي الخلــــــــيج ، ترجمــــــــة موفــــــــق  -٤٧

 ).١٩٨٩الدليمي(موسكو، دار التقدم ، 
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،(بيــروت،دار العلــم ٣الزركلي:خيــر الــدين، شــبه الجزيــرة العربيــة فــي عهــد عبــد العزيــز، ج  -٤٨
 ).١٩٧٧،  ٢للماليين، ط 

(بيـروت، مركـز دراسـات ١٩٧١-١٩٣٨الزيدي: مفيـد، التيـارات الفكريـة فـي الخلـيج العربـي -٤٩
 ).٢٠٠٠الوحدة العربية ،

 ).١٩٨٩سافران: نداف، المملكة العربية السعودية وسعيها الدؤوب نحو األمن،(د.م، -٥٠
-١٩٦٧(االســرائيلي)-ســعودي: هالــة ابــو بكــر، السياســة األمريكيــة تجــاه الصــراع العربــي -٥١

 ).١٩٨٣،(بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٧٣
 ).١٩٦٧حامد، المشكالت القانونية المتفرعة على قضية فلسطين(القاهرة،سلطان:  -٥٢
(اإلسـرائيلي)(بيروت مركـز -السلطان: عبد اهللا المحسن، البحـر األحمـر و الصـراع العربـي -٥٣

 ).١٩٨٥دراسات الوحدة العربية ، 
الســــــــــــعيد: نــــــــــــوري، اســــــــــــتقالل العــــــــــــرب ووحــــــــــــدتهم(الكتاب األزرق)،(مشــــــــــــروع الهــــــــــــالل  -٥٤

 ).١٩٤٣حكومة، بغداد ، الخصيب)(مطبعة ال
،(بيـــروت، معهـــد االنمـــاء ١٩٤٥ســـالمة: غســـان ، السياســـة الخارجيـــة الســـعودية منـــذ عـــام -٥٥

 ).١٩٨٠العربي ، 
 ).١٩٨٠سلوبلسا: جاك، جغرافية التسلح، ترجمة مركز البحوث والمعلومات، (بغداد ، -٥٦
 ).١٩٩١االحتالل ،(الجزائر، دار النهار ،-أمريكا-السمان: نبيل ، آل سعود -٥٧
لســــيد علــــي: عبــــد المــــنعم، الواليــــات المتحــــدة وعالقاتهــــا االقتصــــادية مــــع اقطــــار الخلــــيج ا -٥٨

 ).١٩٨٧العربي(جامعة البصرة ، مركز دراسات الخليج العربي ، 
 ).١٩٨٣سيل: باتريك، الصراع على سوريا، (بيروت ، دار طالس للطباعة ،  -٥٩
راســات الفلســطينية ، شــحاتة : ابــراهيم، حظــر تصــدير الــنفط العربــي( بيــروت، مؤسســة الد -٦٠

١٩٧٥.( 
شــقير: محمــد لبيــب وذهــب: صــاحب، اتفاقيــات وعقــود البتــرول فــي الــبالد العربيــة ، وثــائق  -٦١

 ).١٩٦٩(القاهرة ،  ١، ج٤ونصوص
الشــهاري: محمــد علــي، الــيمن الثــورة فــي الجنــوب واالنتكاســة فــي الشــمال(بيروت، دار ابــن  -٦٢

 ) .١٩٧٢خلدون للطباعة والنشر ، 
ي، اســتراتيجيات التنميــة والبتــرول فــي المملكــة العربيــة الســعودية  (الــدارا طــاهر: عبــد الهــاد -٦٣

 ) .١٩٧٠السعودية للنشر والتوزيع ، 
(القــــاهرة، معهــــد البحــــوث والدراســــات ١٩٤٥-١٩١٦طــــربين: احمــــد، الوحــــدة العربيــــة بــــين -٦٤

 ).١٩٥٧العربية،المطبعة الكمالية ، 
 ).١٩٨١حدة وجيرانها،(الكويت ،عبد اهللا: محمد مرسي، دولة االمارات العربية المت -٦٥
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عبـد التـواب: اســماعيل، سـعود ملـك المــؤامرات، كتـب قومية(مصـر، مطــابع الـدار القوميــة،  -٦٦
 د.ت).

مـــن  ]اإلســـرائيلي[ -عبـــد الغفـــار: محمـــود نبيـــل، السياســـة األمريكيـــة تجـــاه الصـــراع العربـــي -٦٧
 ).١٩٨٢حتى اتفاقية كامب ديفيد (الكويت ،  ١٩٧١حرب اكتوبر 

 ).١٩٧٤د، البترول(بيروت،دار الفارابي ، عجالن: محم -٦٨
العجالنــي: منيــر ، تــاريخ مملكــة فــي ســيرة زعــيم: فيصــل ملــك المملكــة العربيــة الســعودية  -٦٩

 ).١٩٦٨وامام المسلمين (د.م ، 
 ).٢،١٩٦٧عسه: احمد، معجزة فوق الرمال ،( بيروت ، مطابع االهلية اللبنانية ، ط -٧٠
 ).١٩٩٢،( بغداد، جامعة بغداد،ط الخامسة ،العطية: عصام ، القانون الدولي العام  -٧١
عفيــف: احمــد جــابر، الحركــة الوطنيــة فــي الــيمن ،(دراســة ووثائق)،(دمشــق، دار الفكــر ،  -٧٢

١٩٨٢.( 
عليــــوه: الســــيد، الملــــك فيصــــل والقضــــية الفلســــطينية،( الريــــاض، دارة الملــــك عبــــد العزيــــز،  -٧٣

١٩٨٢. ( 
-١٩٧٠كري فـــي الـــوطن العربـــيالفـــارس: عبـــد الـــرزاق ، الســـالح والخبـــز: اإلنفـــاق العســـ -٧٤

 ).١٩٩٣، (بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٩٠
، ترجمـة ١٩٨٥-١٩٦٢فسكايا: ايلينـا جلوبـو، التطـور السياسـي للجمهوريـة العربيـة اليمنيـة -٧٥

 ).١٩٩٤محمد علي عبد اهللا البحر (صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمني ، 
ة، ترجمة خيري الضامن وجـالل الماشـطة (موسـكو، دار فاسيليف ، تاريخ العربية السعودي -٧٦

 ).١٩٨٦التقدم ، 
 ).١٩٥٥الفياض: طه، عدوان اإلنكليز على واحة البريمي( مطبعة السجل ،  -٧٧
(القـــاهرة ، ١٩٧١-١٩٤٥قاســـم :جمـــال زكريـــا، الخلـــيج العربـــي: دراســـة لتاريخـــه المعاصـــر -٧٨

١٩٧٤.( 
دوليـــــــة  : قضـــــــايا ومشـــــــكالت              القاســـــــمي:خالد محمـــــــد، الخلـــــــيج العربـــــــي فـــــــي السياســـــــة ال -٧٩

 ).١٩٨٦( الكويت ، 
القبـــاع: عبـــد اهللا ســـعود، المملكـــة العربيـــة الســـعودية والمنظمـــات الدوليـــة الســـعودية (عكـــاظ  -٨٠

 ).١٩٨٠للنشر والتوزيع ، 
 ).١٩٨٦، السياسة الخارجية السعودية(الرياض، مطابع الفرزدق ،  ------ -٨١
 ).١٩٧٤ة العربية(بيروت، دار الكاتب ، قلعجي: قدري، فيصل ومعركة الكرام -٨٢
كــار: ســي .دي  ، االمــن فــي الخلــيج ، الجــزء االول ، ترجمــة مركــز البحــوث والمعلومــات  -٨٣

 ).١٩٨٤(بغداد ، 
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الكنـــر: هيلـــين، بيـــت مبنـــي علـــى الرمـــال: االقتصـــاد السياســـي للممكـــة العربيـــة الســـعودية،  -٨٤
 ترجمة مركز البحوث والمعلومات (بغداد.د.ت).

فيـــد.اي، الخلـــيج: مقدمـــة لشـــعوبه وسياســـاته واقتصـــاده ، ترجمـــة مركـــز البحـــوث لونـــغ: دا -٨٥
 والمعلومات (بغداد،د.ت).

 ). ١٩٧٨المجذوب: محمد ،العالقات الدولية ،(بيروت، جامعة بيروت العربية ،  -٨٦
،(بيروت  ١٩٤٥-١٩١٩محافظة: علي ، موقف فرنسا وألمانيا وٕايطاليا من الوحدة العربية -٨٧

 ).١٩٨٥وحدة العربية ، ، مركز دراسات ال
 ).١٩٧٣محجوب :محمد أحمد، الديمقراطية في الميزان ،(بيروت، دار النهار للنشر ، -٨٨
محمــــد :محمــــد جاســــم ،الــــنظم السياســــية والدســــتورية فــــي منطقــــة الخلــــيج العربيــــة الجزيــــرة  -٨٩

 ).١٩٨٤العربية،(جامعة البصرة، مركز الخليج العربي ، 
ي ، (جامعـــة البصـــرة ، مركـــز دراســـات الخلـــيج ، مـــن يهـــدد امـــن الخلـــيج العربـــ ------ -٩٠

 ) . ١٩٨٢العربي ، 
 ).١٩٧٥محمد: فاضل زكي ، السياسة الخارجية وابعادها في السياسة الدولية ،(بغداد ، -٩١
، حالـة دراسـية ١٩٩٢-١٩٦٢األمريكيـة  -المدحجي: أحمد نعمان قاسم، العالقات اليمنية -٩٢

 ) .١٩٩٤اء ،عن عالقات الدول النامية بالدول الكبرى ، (صنع
-١٩٤١مــــــراد: خليــــــل علــــــي ، تطــــــور السياســــــة األمريكيــــــة فــــــي منطقــــــة الخلــــــيج العربــــــي -٩٣

 ).١٩٨٠(مطبعة جامعة البصرة ، ١٩٤٧
 ).١٩٨٤، ٣مقلد: أسماعيل صبري، العالقات السياسية الدولية (جامعة الكويت ، ط -٩٤
 )١٩٨٢______ ، نظريات السياسة الدولية (جامعة الكويت ،  -٩٥
 ).١٩٨٦البريطاني حول الشرق األوسط (الكويت ،–ألمريكي ______ ، الصراع ا -٩٦
مكريدس: روي ، مناهج السياسة الخارجية في دول العالم ، ترجمة حسن صعب (بيروت،  -٩٧

 ).١٩٦٦،  ٢دار الكتاب العربي، ط 
مكنمارا: روبـرت، مـا بعـد الحـرب البـاردة ، ترجمـة محمـد حسـين يـونس(األردن، عمـان دار  -٩٨

 ).١٩٩١ع ، الشروق للنشر والتوزي
 ).١٩٧٤الرابعة،(بيروت ، ]اإلسرائيلية[منظمة التحرير الفلسطينية، الحرب العربية  -٩٩

، (بيروت ، ١٩٦٦مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  -١٠٠
١٩٦٩ .( 

 ).١٩٧١، (بيروت ،١٩٦٨_________ ، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  -١٠١
 ).١٩٧٥، (بيروت ،١٩٧١، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام _________  -١٠٢
 ).١٩٧٦(بيروت ،١٩٧٤_________ ، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  -١٠٣
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 ).١٩٧٨(بيروت ،١٩٧٥_________ ، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام   -١٠٤
،  ٢دة ، ط (بيـــروت ،دار العـــو ١٩٦٧-١٨٣٩نـــاجي: ســـلطان، التـــاريخ العســـكري للـــيمن -١٠٥

١٩٨٧.( 
نخلة : أميل ، أمريكا والسعودية : األبعاد االقتصادية والسياسـية واالسـتراتيجية (بيـروت،  -١٠٦

 ).١٩٨٠دار الحكمة للنشر،
أألمريكية في الخليج العربي ، ترجمة فاروق عمر  -___________،العالقات العربية -١٠٧

 ).١٩٧٨فوزي(جامعة البصرة، مركز دراسات الخليج العربي ، 
 ).١٩٧٢عمة : كاظم هاشم، العالقات الدولية، (جامعة الموصل ،ن -١٠٨
تمــــــوز فــــــي تقـــــــارير الدبلوماســــــيين البريطــــــانيين والصـــــــحافة  ١٤نــــــورس: عــــــالء ، ثـــــــورة -١٠٩

 ).١٩٩٠الغربية(بغداد ، 
نوشي: اندرة ، الصراعات البترولية في الشـرق االوسـط ،ترجمـة أسـعد محفـل  (بيـروت ،  -١١٠

١٩٧١.( 
بــي أو الحــدود الشــرقية للــوطن العربــي (بيــروت،دار الطليعــة ، نوفــل : ســيد ، الخلــيج العر  -١١١

١٩٦٩.( 
 ).١٩٩٤السعودية ،(القاهرة ،  -النيرب: محمد، العالقات األمريكية  -١١٢
نيكسون: ريتشارد، مذكرات نيكسون، الحـرب الحقيقيـة، ترجمـة سـهيل زكـار (دمشـق، دار  -١١٣

 ).١٩٨٣حسان ، 
مــد زكريــا أســماعيل ،(بيــروت، مكتبــة ______ ،أمريكــا والفرصــة التأريخيــة، ترجمــة مح -١١٤

 ).١٩٩٢بيسان ، 
 ).٢،١٩٩١الهاجري: يوسف، السعودية تبتلع اليمن (لندن، الصفاء للنشر والتوزيع، ط -١١٥
هاليداي: فرد، المجتمع والسياسة في الجزيرة العربية، تعريب محمـد الرميحـي(دار الـوطن  -١١٦

 ،١٩٧٦.( 
(بيــــروت، مركــــز دراســــات ١٩٨٢-١٩٤٥هــــالل: علــــي الــــدين ، أميركــــا والوحــــدة العربيــــة -١١٧

 ).١٩٨٩الوحدة العربية ،
الهيتي: صبري فارس، الخليج العربي : دراسة في الجغرافية السياسية(بغداد، دار الرشـيد  -١١٨

 ،١٩٨١.( 
هيرش: سيمور، ثمـن القـوة: سـنوات كيسـنجر فـي البيـت األبـيض، ترجمـة خالـد أسـماعيل  -١١٩

 ).٢٠٠٠حكمة ، الصفار، مراجعة عبد الوهاب القصاب(بغداد بيت ال
 

 ).١٩٨٨هيكل: محمد حسنين ، سنوات الغليان، الجزء األول(القاهرة ،  -١٢٠
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 ).١٩٨٦_______ ، ملفات السويس حرب الثالثين سنة (القاهرة ، -١٢١
 _______ ، ماذا جرى في سوريا، كتب قومية(مصر، مطابع الدار القومية، د.ت). -١٢٢
 ).١٩٧٥ت ،_______ ، الطريق الى رمضان، ترجمة يوسف الصباغ(بيرو  -١٢٣
 ).١٩٩٢_______ ، حرب الخليج وأوهام القوة والنصر ، (لندن ، -١٢٤
 ).١٩٨٨_______ ، خريف الغضب ، (مصر ،  -١٢٥
وهيم: طالب محمـد، التنـافس البريطـاني األمريكـي علـى نفـط الخلـيج العربـي (بغـداد، دار  -١٢٦

 ).١٩٨٠الرشيد ،
بريطانيــــة (بغــــداد ، الونــــداوي: مؤيــــد ابــــراهيم، وثــــائق ثــــورة تمــــوز فــــي ملفــــات الحكومــــة ال -١٢٧

١٩٩٠.( 
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 . ١٩٩٥رة ماجستير كلية التربية ،جامعة البص
: ١٩٦٨-١٩٥٨األلوســــي: حنــــان عبــــد الكــــريم ، العالقــــات السياســــة العراقيــــة _المصــــرية  -٣

 .١٩٩٥دراسة تاريخية ، أطروحة دكتوراه،كلية التربية األولى(أبن رشد) جامعة بغداد 
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 .١٩٩٥ى(أبن رشد) جامعة بغداد ،كلية التربية األول
، رسالة ماجستير ١٩٦٧-١٩٥٢المصرية -التميم: محمد علي محمد ،العالقات السعودية -٥

 .١٩٩٩،كلية التربية ، جامعة الموصل
جاســـم: كمـــال ياســـين ،السياســـة األمريكيـــة تجـــاه الخلـــيج العربـــي بـــين إدارة نيكســـون وعهـــد  -٦

 .١٩٨٧،جامعة بغداد  ريغان ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم السياسية
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 .١٩٩٧،كلية اآلداب ،جامعة البصرة 

صــباح : نــزار كــاظم ،تطــور التخطــيط األقتصــادي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،رســالة  -١٠
 .١٩٩٠عة البصرة ماجستير ،مركز دراسات الخليج العربي،جام

، رسالة ماجسـتير ،كليـة ١٩٥٩الطائي : هاشم عبد الرزاق صالح  ،ثورة الموصل القومية  -١١
 .١٩٩٩اآلداب ، جامعة الموصل 

-١٩٦٤العامري: علي محمد حسين ،سياسـة السـعودية الخارجيـة حيـال الواليـات المتحـدة  -١٢
 .١٩٨٩، رسالة ماجستير ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ١٩٨٨

الكبيسي: سالم محمـد بـديوي ،المملكـة العربيـة السـعودية ودورهـا فـي األمـن القـومي العربـي  -١٣
 .١٩٨٩،أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد 

المحياوي : مالك خضير خلف  ،الواليات المتحدة األمريكية واألزمات الدولية في المنطقة  -١٤
 .١٩٩٣سية ، جامعة بغداد العربية ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السيا

محــي الــدين : جهــاد مجيــد ،حلــف بغــداد ،رســالة ماجســتير ، كليــة اآلداب ، جامعــة عــين  -١٥
 .١٩٧٠شمس 

المصــــرية وتأثيرهــــا فــــي الشــــؤون العربيــــة –نــــاجي : اســــعد محمــــود ، العالقــــات األمريكيــــة  -١٦
 .١٩٩٤، أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ١٩٦١-١٩٥٢
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 . تنظيمات حزب البعث العربي االشتراكي في السعودية . ١٩٧٥)آذار ٩ع(
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))مجلـة ١٩٧٠-١٩٦٢أحمد :أحمد يوسف،((السياسة األمريكية والثـورة فـي الـيمن الشـمالي -٣

 مصر . –. مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ١٩٨٢)٦المستقبل العربي ع(
ح البترول العربي)) مجلـة السياسـة الدوليـة ، ((أسلوب القوة في مواجهة سال ________ -٤

 مصر . –. مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ١٩٧٥) يوليو٤١ع (
بحيـــري :مـــروان ،((السياســـة األمريكيـــة والشـــرق األوســـط مـــن ترومـــان الـــى كيســـنجر)) فـــي  -٥

غســــان ســــالمة وآخــــرين ،السياســــة األمريكيــــة والعــــرب( بيــــروت ،مركــــز دراســــات الوحــــدة 
 ).١٩٩١العربية
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ـــة  -٨ ـــة تجـــاه الخلـــيج العربـــي _ مصـــالح ثابت ـــي ،((اإلســـتراتيجية األمريكي حـــرب :أســـامة الغزال
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 .البحرين . ١٩٩٧الثاني
كيـــة ))مجلـــة السياســـة عبـــد المـــنعم :أحمـــد فارس((الـــدور الســـعودي فـــي اإلســـتراتيجية األمري -١٩
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ئــة صــنع القــرار الخــارجي الســعودي)) المجلــة العربيــة للعلــوم العلكــيم :حســن حمــدان ،((بي -٢١
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عودة :عـودة وهـايس :جاسـم محمـد ،((السياسـة األمريكيـة  تجـاه االنسـحاب البريطـاني مـن  -٢٢
-١)ع(٢٩)) مجلــة الخلــيج العربــي ،جامعــة البصــرة ،مجلــد(١٩٧١-١٩٦٨الخلــيج العربــي

 . البصرة . ١٩٩٩)،٢
))فــي غســان ســالمة ١٩٦٧حزيــران  -:مصطفى((الســلوك األمريكــي فــي أزمــة أيــار علــوي  -٢٣

 ).١٩٩١وآخرين ،السياسة األمريكية والعرب(بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية
قاسم : جمال زكريا ،((العالقات اإليرانية بالمملكـة العربيـة السـعودية والخلـيج العربـي علـى  -٢٤

في جامعة الدول العربية ،معهد البحوث والدراسات )) ١٩٧٩-١٩٢٥عهد األسرة البهلوية 
 . مصر . ١٩٩٣األيرانية-العربية (ندوة)العالقات العربية

ــــــك  -٢٥ ــــــى ممال ــــــل ت.،((االقتصــــــاد السياســــــي لمبيعــــــات األســــــلحة األمريكيــــــة ال كليــــــر :ميكاي
بيـروت  –.دار الطليعـة ١٩٧٤)تمـوز٩الخليج))ترجمة بيار عقل ،مجلة دراسـات عربيـة ع(

 . 
يــل علـي ،((الواليــات المتحـدة :الــنفط وأمـن الخلــيج العربـي فــي السـبعينات ))مجلــة مـراد :خل -٢٦

 .البصرة . ١٩٨٢)١٤)مجلد (١الخليج العربي،جامعة البصرة ع(
-١٩٦٨_______ ،((سياســــة الواليــــات المتحــــدة فــــي الخلــــيج العربــــي والمحــــيط الهنــــدي -٢٧

 . البصرة . ١٩٨٥)١)، ع(١٧))مجلة الخليج العربي ،مجلد(١٩٨٠
يـــر :مـــارك وســـافران :نـــداف  ((قصـــة المعارضـــة السياســـية فـــي مملكـــة الـــنفط)) ، مجلـــة هل -٢٨

 . باريس . ١٩٨٥)١٢-١١المنار ،ع(
ـــد أبراهيم((موقـــف آل ســـعود مـــن ثـــورة العـــراق -٢٩ ـــة آفـــاق ١٩٥٩-١٩٥٨الونـــداوي :مؤي ))مجل

 بغداد .   –. دار الشؤون الثقافية العامة ١٩٩١)٥عربية ،ع(
))مجلـة آفـاق عربيـة ١٩٥٦العـدوان الثالثـي علـى مصـر _______ ،((حقـائق جديـدة عـن -٣٠

 بغداد . –. دار الشؤون الثقافية العامة ١٩٩٠)تشرين األول١٠ع(
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 . ١٩٧٨-١٩٥٨العالقات العراقية األردنية  ٢/١٣٠٤السعودية -و
 المصرية . -العالقات السعودية ٣/١٣٠٤ودية السع-ز

 
 ).١٩٧٣لبنان -(بيروت١٩٧٣دليل البترول العربي لسنة  -٣
عبــــد الــــرزاق محمــــد أســــود ،الموســــوعة الفلســــطينية ،المجلــــد الثالــــث (بيــــروت ،الــــدار العربيــــة -٤

 للموسوعات ، د.ت).
ت ، المؤسســـة العربيـــة عبـــد الوهـــاب الكيـــالي وكامـــل الزهيـــري ، الموســـوعة السياســـية ، (بيـــرو  -٥

 )  ١٩٧٤للدراسات والنشر ، 
مجلس الوحدة االقتصادية العربية (األمانة العامة ،الكتاب اإلحصـائي السـنوي للـبالد   العربيـة -٦

 ,١٩٨٧)عمان المملكة األردنية الهاشمية ،المؤسسة الصحفية األردنية (الرأي) أيلول ٤،ع(
 ).١٩٧٧، بيروت  ١للدراسات والنشر ،ج الموسوعة العسكرية ،(المؤسسة العربية -٧
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Abstract  
 

       The relations between U.S.A and the kingdom of Saudi 
Arabia had witnessed a great development since World war it to 
the extent that it was described as a “ special relation “ in recent 
years. So that this topic deserves more attention by the 
historians, especially the Arabs, to assess and clarify the 
different aspects of that relationship, and its impact on Arab 
politics.  
       This thesis represents an effort in this direction. It aims to 
follow up the relations between U.S.A and Saudi Arabia during 
the reign of King Faisal 1964-1975. It was divided into five 
chapters. 
        Chapter one begins with an introduction about the main 
methods of studying the relations between the states. Then it 
analyze the impulses of both the American and the Saudis in 
developing their relation ship. For the Americans the impulses 
was the Oil and the political, strategic and economic importance 
of Saudi Arabia. As for the Saudis their main impulse was their 
concern about their security, and their attempts to secure it 
through American military and political support.  
         Chapter two was devoted to give a general survey about 
American – Saudi relations since the beginning until 1964. 
When Faisal become the King of Saudi.  
         Chapter three dealt with American – Saudi relations during 
the years 1964-1971. The main topics in this chapter were the 
civil war in the Yemen 1964-1967, the Arab-Zionist war of 
1967, and the decision and withdrawal from the Arab Gulf  
1968-1971, and the impact of these topics on American-Saudi 
relations.  
         Chapter four was dealt with American Saudi relations 
during the years 1972-1975. The main topics in this chapter 
were the impact of Arab-Zionist war of 1973, and the Arab Oil 
embargo on the relations between them. And the nature of 
American-Saudi relations after ending the oil embargo.  
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        The last chapter was devoted to study the military relations 
during the years 1964-1975 and the role of the United States in 
modernizing Saudi Armed Forces, and American military sales 
to Saudi Arabia and its role in enhancing American influence in 
that country.    
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